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خاصة السياسية ألزمة املكون اإلفريقي هلوية دول مشال إفريقيا: دراسة اآل�ر 

  للحالة املصرية

 �سم رزق عدىل مرزوق. د                                                                                                                                           

 ، مدرس العلوم السياسية بقسم السياسية واالقتصاد                                                                       

  ، فريقيةمعهد البحوث والدراسات اإل                                                                             

  جامعة القاهرة، مصر                                                                           

         

  امللخص:

ل إفريقيـا عن اآل�ر السياسية ألزمة املكون اإلفريقي هلويـة دول مشـادراسة  ا البحث تقدميحناول يف هذ

 �ااإرهاصـظهرت  مناقشة أزمة اهلوية اليتعمد إىل حيث سن، وذلك �لرتكيز على دراسة خاصة للحالة املصرية

هـــذا وميكـــن مناقشـــة فريقـــي يف هويـــة هـــذه الـــدول، اإلكـــادميي بتـــأثري املكـــون ع االهتمـــام البحثـــي واألبعـــد تراجـــ

  مها:حمورين من خالل املوضوع 

  فروعربية.أزمة املكون األفريقي يف هوية الدول اإل -1

  أزمة املكون األفريقي يف اهلوية املصرية. -2

  الكلمات املفتاحية:

  املصرية.احلالة  –إفريقيا مشال  –هوية  –اإلفريقي املكون  –ر السياسية اآل�

  مقدمة:

تسعى كافة ا�تمعات البشرية إىل البحث عن أسس التمايز والبقاء واالستقرار، وذلك من خالل إبراز 

، رغبة يف الوصول إىل القوة والقدرة، حىت وإن مت ذلك بدرجة أعضاءهامظاهر وأوجه التماسك والوحدة بني 

  ، لتكـون األداةأعضـاءهابـني من العنصرية ضد "األخر"، وهو مـا جيعـل تلـك ا�تمعـات ترسـخ لوحـدة اهلويـة 

تســـهم يف  الـــيتتعطـــي أعضـــاء ا�تمـــع القـــوة والقـــدرة علـــى تغيـــري مســـات واقعهـــم، وخيـــرج �ـــا عـــن األطـــر  الـــيت

إضعافه، ووقتها يستطيع الـتحكم يف مسـات مسـتقبله، ويـرتبط مفهـوم اهلويـة �لبحـث عـن "اهلـو" أو "الـذات" 

متايز  اإلنسان عن األخر، لـذا فهـو مفهـوم يوضـع يف مواجهـة أو مقارنـة مـع "األخـر" أو "الغرييـة"، وهـو  اليت

تعـــرب عـــن اإلدراك العـــام، ومســـات العقـــل اجلمعـــي الـــذي يقـــوم علـــى أســـاس مســـات التـــاريخ،  الـــيتمـــن املفـــاهيم 

تتعدد  اليتتمعية، وهو من املفاهيم واخلربات املشرتكة، واألسس احلضارية، والقيم االجتماعية، واملشرتكات ا�

تتنوع وتتعدد فيها دوائر االنتماء، وتتزايد فيها معدالت  يت ال األقاليممستو�ت حتليليها، خاصة يف الدول أو 

  التنوع واالختالف.
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تتعــدد فيهــا مســتو�ت  روعربيــة) عــن حالــة تلــك اهلويــة الــيتففريقيــا (الــدول اإلإدول مشــال وتعــرب حالــة 

ليل، فهذه الدول، ووفقا للتاريخ واجلغرافيا، تنتمي إىل القارة األفريقية وهويتها اجلماعية، ووفقا للغة وأسس التح

والثقافــــة تصــــبح هويتهــــا عربيــــة، ووفقــــاً لطبيعــــة املعتقــــد الــــديين هــــي دول إســــالمية، وهلــــا توجهــــات حنــــو اهلويــــة 

�ثـرت �السـتيعاب الثقـايف،  الـدول الـيتط �ملسـتعمر، خاصـة تلـك املتوسطية، وبعضها له توجهات حنو االرتبا

بعـاد يف كـل تلـك األومع كل ذلك التنوع ال ميكن احلديث عن أزمة هوية، ألنه ال يوجد ما حيول دون تكامـل  

يف هويــة هــذه الــدول  يفريقــويبــدأ احلــديث عــن أزمــة املكــون اإل روعربيــة،فالشخصــية الوطنيــة لشــعوب الــدول اإل

تــؤثر علــى تلــك  الــيتيــة مــن مســتقبل، وأطــر كــل هو اف، أســس، تطــور، وقــت احلــديث عــن تعــارض بــني أهــد

ــ فريقــي يف هويــة تلــك الــدول، ذات اهلويــة هــذه الورقــة حــول املكــون اإل هتطرحــ ذيالــدول، ويصــبح التســاؤل ال

املتعددة االبعاد واملستو�ت، وحول تراجع �ثري هذا املكون، وما يكون أن يسببه هذا من أزمة فكرية بني مشال 

فريقية اجلامعة، وهو ما ميكن ل موقع مشال القارة يف اهلوية اإلوجنوب القارة، خاصة حينما حيدث اختالف حو 

فريقيـــة جتـــاه بعـــض القضـــا� ل ويـــؤثر علـــى رؤيـــة وموقـــف الـــدول اإلفريقيـــة، بـــأن يـــؤثر علـــى العالقـــات العربيـــة اإل

  فريقية.ة اإلجتاه اهتمامات وقضا� القار  العربية، وكذلك موقف الدول العربية

العديـد مـن و�يت احلالة املصرية لتكون هي احلالة التطبيقية هلذه األزمة الفكرية، فعلى الـرغم مـن وجـود 

فريقيــة مصــر وحضــار�ا، لكــن إى لــعتؤكــد  ، احلضــارية، اللغويــة، والدينيــة الــيتاإلثنيــةاألدلــة التارخييــة، اجلغرافيــة، 

ول ك احلقيقــة، ذلــك حتــت �ثــري رؤى ومــدركات اســتعمارية حــاحتــاول إنكــار تلــ الــيتهنــاك العديــد مــن الــرؤى 

حاولــت  يتالــرؤى الغربيــة الــفريقــي اجلمعــي، وبتــأثري مــن الفــرتة االســتعمارية و األبــيض أن يرســخها يف العقــل اإل

، وأن األخـري إليهـاا قارة دون مرجعية حضارية �رخيية، وأن �رخيها يبدأ مع وصـول املسـتعمر فريقيا ��إتصوير 

  محل ها رسالة حضارية تنويرية، بل وكان يرى يف ذلك "عبء الرجل األبيض".

فريقــي يف هويــة دول مشــال أكيــد علــى مكانــة و�ثــري املكــون اإللــذا ســيكون اهلــدف مــن هــذه الورقــة الت

كـــادميي بتـــأثري املكـــون ع االهتمـــام البحثـــي واألبعـــد تراجـــ �ااإرهاصـــظهـــرت  فريقيـــا، ومناقشـــة أزمـــة اهلويـــة الـــيتإ

فريقيـة العربيـة، وميكـن فريقي يف هوية هذه الدول، ويصبح التساؤل حول �ثري هذا الوضع على العالقـات اإلاإل

   مناقشة هذه احملاور من خالل مبحثني مها:

  فروعربية.: أزمة املكون األفريقي يف هوية الدول اإلملبحث األولا

 أزمة املكون األفريقي يف اهلوية املصرية. املبحث الثاين:

 اإلفروعربيةفريقي يف هوية الدول أزمة املكون اإل: املبحث األول

فروعربيـة ، ويتنـوع معهـا روافـد ومصـادر تكـوين هويـة هـذه الـدول، ل اإلتتعدد وتتنوع دوائر انتمـاء الـدو 

ملكون على حسـاب املكـون ل هي فقط دول عربية إسالمية، وأ�ا �تم �ذا او فهناك اجتاهات ترى أن هذه الد

 يفريقية، وهو التوجه الـذالدول �حداث ومتغريات القارة اإلفريقي، مؤكدين ذلك برتاجع دور واهتمام هذه اإل
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فريقيـة التكـوين اإلفي حيت يرى بعضـهم أنـه هـذه الـدول فريقي فأ�ر يف الفكر اجلماعي اإلوجد لدى صدى و 

فريقيــة، وتعــاملوا مــع للقــارة اإل تنتمــيعربيــة فحســب وال  واألصــل واحلضــارة والثقافــة، يــرى اجتــاه آخــر أ�ــا دولــة

اهلويــة العربيــة بكو�ــا مرادفــة للهويــة اإلســالمية، وظهــرت توجهــات رافضــة لــدور وأفرقــة هــذه الــدول فيمــا يشــبه 

"Arab Phobia فريقـي هـو السـبب يف جعـل إعي اللـوين بـني املنحـدرين مـن أصـل "، مؤكـدين أن كثافـة الـو

فروعربية، بل وتكونت العديد مـن استبعاد الدول اإل فريقية، ولذا يتمقارية اإلعامل األهم يف اهلوية الاللون هو ال

القـارة عنـد احلـديث عـن اهلويـة  املدركات السـلبية بـني دول مشـال وجنـوب الصـحراء، حالـت دون تضـمني مشـال

 فريقيــة اجلامعــة، بــل ومت خــص وصــف األفارقــة علــى بعــض اجلماعــات يف مشــال القــارة، وظهــرت العديــد مــناإل

، وأتى ما عرف بـ "الربيع العريب"، ومن بعده انتشار اجلماعات اإلرهابيـة املتشـددة اإلقصائية االستعباديةالرؤى 

ر ما يبدو وكأنه فريقية العربية، ليظهيعها وقائع أثرت على العالقات اإل، وهي مجلالنفصال افياأض بعدالتضيف 

  فروعربية"، وهو ما ميكن دراسته يف املطالب التالية: هوية الدول اإلفريقي يف"أزمة املكون اإل

  فروعربية.فريقي يف هوية الدول اإلاملكون اإل املطلب األول:

  املدركات املتبادلة ومواقف الفكر من العربفون. املطلب الثاين:

 فريقيا.إالربيع العريب وأزمة هوية مشال  املطلب الثالث:

 فروعربيةية الدول اإلون األفريقي يف هو املطلب األول: املك

للطـــرف  فروعربيـــة وتلـــك الـــيتاإل إن الصـــراع املســـترت واملتنـــاقض بـــني أولـــو�ت وأهـــداف ومصـــاحل الـــدول

فريقي مل حيسم بعد على الرغم من حماوالت وعمـل ونشـاط املسـتو�ت الثنائيـة واجلماعيـة للتعـاون، فلـم تصـل اإل

يف  وهو ما كان سـببا مدركات الطرفني حنو بعضهما البعض،جهود التنسيق النظرية لصيغة عملية وفعالة لتغيري 

لوحــدة قاريــة جامعــة، بــل  ذلــك رفضــامغــاالة الــبعض يف التمســك مبفــاهيم الدولــة القوميــة والســيادة الوطنيــة، و 

وجعل التعاون بينهما �خـذ فقـط مسـتوى مجـع اإلرادات السياسـية للتعبـري عـن موقـف سياسـي، يف ظـل غيـاب 

وحىت هذا املوقف ينتابه العديد من العوارض الناجتة عن عدم االسـتقرار، والضـغوط الدوليـة،  لألبعاد املؤسسية،

 إحصــاءعب وحســا�ت املصــاحل، واألهــداف الوطنيــة، والتغيــري يف أولــو�ت كــل طــرف، وهــو مــا جعــل مــن الصــ

تغـــري ســـريع يف بتوجهاتـــه املســـتقبلية، لـــذلك حـــدث  للتنبـــؤفريقـــي، أو حتديـــد حاضـــره مســـات التعـــاون العـــريب اإل

املــدركات العامــة احلاكمــة للعالقــة، وأصــبح يغلــب عليهــا الطــابع الســليب، وتغــريات القضــا� املشــرتكة، وتبــدلت 

  .)1(الصورة الذهنية بني الطرفني

 علــى العامــل اللـــوين   -ولــو جزئيـــا –فريقيـــة ارتكــزت مــن أن معظـــم التيــارات الفكريــة اإل وعلــى الــرغم

مـن ينتمـي للقـارة، وكأسـاس لوحـدة قاريـة ميكـن أن تنشـأ بـني السـود، لكــن   ولتحـددفريقيـة، ة اإلكمحـدد للهويـ

                                                           
العالقات "، د. إجالل رأفت (حمرر)، التارخييالعشرين عامًا املاضية: من الفرصة التارخيية إىل املأزق  يفي فريقاإل العريبن عبد امللك عودة، "التعاو  - 1

  .17- 16  ص. )، ص1994(القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية، كلية االقتصاد والعلوم السياسية،  العربية األفريقية
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اهلويـة اجلامعـة، علـى  كان املقصود �ذا احملدد اللوين املادي املباشر هلذا اللون، لذا يتم استبعاد العرب من هـذه

امل اجلديـد، والـيت  فريقيـا مـوطن السـود فحسـب، خاصـة أن هـذه الـرؤى ظهـرت بـني الزنـوج قـاطين العـإاعتبار أن 

ة الرقيـق، ر فريقيـة والسـود، وجتـاعانـت منهـا ا�تمعـات اإل الـيتكانت مبثابة رد فعل فكري على العنصـرية اللونيـة 

أسـاس اللـون، وأكـدوا أن  ىلـكـزت عوالوضع االجتمـاعي، واخلـربات التارخييـة السـلبية، وهـي مجيعهـا خـربات ارت

القات الدولية، وهي ال تزال تؤثر حىت وقتنا الـراهن، حيـث أصـبح مشكلة اللون من املشكالت الرئيسية يف الع

  .)1(احلديث عن اللون مبثابة احلديث عن انتماء عرقي أو إثين بني اجلماعات السوداء فحسب

للخــربات الســلبية  واســع للــون ليصــبح مرادفــا ض املفكــرين األفارقــة قــد قــدم معــىنومــع ذلــك هنــاك بعــ

أن  ا�ة والقهــر والتميــز ضــده، معتــرباوالعنصــرية، ويصــبح اإلنســان األســود هــو كــل مــن مــر خبــربات التفرقــة واملعــ

صـــحاب هـــذا املعـــىن للـــون األســـود إمكانيـــة قبـــول أس اهلويـــة اجلامعـــة القاريـــة، ويـــرى اخلـــربات التارخييـــة هـــي أســـا

قيـة فريوجه التشابه بني اجلامعـة اإلأاز  هذا املعىن، بل وحاولوا إبر إىل تقطن الدول العربية ارتكا� اليتاجلماعات 

فريقيـة سـوداء، رافضـني التمييـز إضارة املصرية القدمية هي حضـارة من أكدوا أن احل مواحلركة القومية العربية، وه

هذا التمييز هو  بني العرب واألفارقة، معتربين أن ذلك التمييز من معوقات التوجهات الوحدوية يف القارة، وأن

جيب التخلص منها، وكأن هذه الرؤية حتاول تفعيل منطق "ماركوس جايف"  اليتمن مواريث املرحلة االستعمارية 

يف الربط بني املعيار اللوين واحليز اجلغرايف �ستخدام نتائج وآ�ر اخلربات التارخييـة كأسـاس للهويـة القاريـة، وهـو 

  .)2(عتبارهم وحدة متجانسةما جعلهم ينظرون للقارة وسكا�ا �

د دول يــتم يف الغالــب اســتبعا - فريقيــةر �ثــريا يف الــرؤى والسياســات اإلاألكثــ –وبتطبيــق املعيــار اللــوين 

ومظـاهر ودالالت هـذا  اد�بعـفريقية اجلامعـة، وهـو مـا يـربر تراجـع اهتمـام هـذه الـدول مشال القارة من اهلوية اإل

فريقيــا يف الفكــر السياســي العــريب، وال إانــة ت مكالوطنيــة هلــذه الــدول، حيــث تراجعــة فريقــي يف اهلويــاملكــون اإل

تزال جماالت االهتمام الفكري، وكذلك الدراسات والدور�ت العربية تقف عند حد الوصـف، وال تتعـدى هـذا 

قــــي هــــو فريفروعربيــــة أن اإلاملــــدركات العامــــة لشــــعوب الــــدول اإل املســــتوى إال يف حــــاالت قليلــــة، لــــذ ترســــخ يف

"األخر"، وهو ما محل معه �كيد على أن شعوب هذه الدول أ�م ليسوا من األفارقة، وأ�ا فقط عربية األصل 

وجنــوب  تــؤمن �لفصــل بــني مشــال الــيتوالثقافــة، وهــو مــا كــان نتيجــة العديــد مــن اخلــربات التارخييــة االســتعمارية 

ســـات دي، حيـــث مت إغفـــال مشـــال القـــارة مـــن الدراســـتبعاذات النحـــو اإل فريقـــي علـــىالقـــارة، ولـــذا كـــان الـــرد اإل

فريقـي مـن دول إمن اللغة العربية، ومت قصـر وصـف  فريقية، وتراجعت الرتمجاتوالبحوث والكتب املوسوعية اإل

                                                           
1 - Lionel K. Mcpherson, Tommie Shelby, "Blackness and Blood: Interpreting African 

American Identity", Philosophy and Public Affairs (New Jersey: Blackwell Publishing, Vol. 2, 

No. 2, Spring 2004), pp. 171-177. 

2 - Walter Rodney, "African History in the Service of Black Liberation", Small Axe (Carolina: 

Duke University Press, No.10, September 2001), pp. 71-74.  
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فريقيا �تت تبدأ من جنوب الصحراء إار أن هذه الدول جزء عريب، وكأن الشمال على بعض اجلماعات، �عتب

 .)1(فريقيةضا� اإلموقف عريب حمدد واضح جتاه بعض الق الكربى، خاصة يف ظل غياب

القاريـــة  األســـسومـــع كافـــة احملـــاوالت الفكريـــة لتأكيـــد اهلويـــة األفريقيـــة لشـــمال القـــارة، وحماولـــة ترســـيخ 

 فريقية، تلـك احملـددات الـيتتقع جغرافيا يف القارة اإل قي لكافة الدول اليتفريلشاملة كمعيار وحمدد لالنتماء اإلا

، أو الـديين، أو اإلقليمـي، ومـع اإلثىنتقوم على ترك مظاهر التقسيم واالختالف على أساس اللون أو االنتماء 

فريقيـة، خاصـة عنـدما يتعلـق ة مل ختتف من املدركات الكليـة اإلذلك تؤكد اخلربة التارخيية أن املعايري غري اجلغرافي

فارقة جنوب الصحراء، فال تزال هناك خـربات ومـدركات فروعرب وأشكل وتطور وقضا� العالقة بني اإلاألمر ب

، وتتنـوع وشـعو�اا فريقيـا ودوهلـإفريقيـة جتـاه مشـال طر علـى سـلوك شـعوب وقـادة الـدول اإلوتوجهات سلبية تسـي

ة عـــن تكـــوين تلـــك املـــدركات الســـلبية، وميكـــن مـــن دراســـة تلـــك العوامـــل أن يـــتم تقـــدمي رؤيـــة لو ؤ العوامـــل املســـ

القــــة بـــني الطـــرفني، وعلــــى إدراك كات والــــرؤى، مبـــا ميكـــن أن حيمــــل اجيابيـــات علـــى العتصـــحيحية لتلـــك املـــدر 

 .)2(فريقي يف هويتهم الكليةفروعرب ألمهية املكون اإلاإل

الرؤى بني مشال وجنوب القارة على مكانة وترتيـب املكـون األفريقـي يف هويـة  اختالفلقد محل وأدى 

حمــــاوالت عــــدة  وأجهضـــتالـــدول األفروعربيــــة إىل نتــــائج سياســـية واقتصــــادية وتكامليــــة علـــى مســــتوى القــــارة، 

رة للوصول إىل وحدة قارية، وحالت دون تعميق العالقـات بـني الطـرفني، بـل وميكـن اعتبارهـا مـن العوامـل املفسـ

لكثري من املسائل والقضا� العالقة، فوقتما ينظر األفارقة إىل مصر �عتبار أن ما قامت به يف مراحل �رخيية مع 

فريقيـــة، وأن مـــا قامـــت بـــه الســـودان مـــع جنـــوب إســـتعمار" لـــدول دول حـــوض النيـــل والســـودان �نـــه "غـــزو أو ا

ق، وأن الــدول العربيــة يب مــا هــو إال �جــر رقيــفريقيــة، وأن العــر إدولــة /إقليمو حــرب دولــة عربيــة مــع الســودان هــ

مصدر اجلماعات املتشـددة اإلرهابيـة، وأن �ثـري عـدم االسـتقرار �ـا ميكـن أن ينتقـل  صبحت مؤخراأاإلسالمية 

فريقية تلك الدول، أو مشاكل وصراعات تتعلق إتها ميكن احلديث ليس فقط عن عدم فريقية، وقلدول اإلإىل ا

فريقيا إسالم خيتلف عـن ذلـك اإلسـالم العـريب الوهـايب ر، لكن بدأ يتم التأكيد على أن إل�ا�ملياه واحلدود واأل

إىل فهـم  حيتـاجمـا  مصدر اإلرهـاب (حبسـب تصـورهم)، بـل وتصـبح الـدعوة أن يغـادر العـرب قـارة السـود، وهـو

  .)3(ولة عن تلك املواقف، وهل هناك إمكانية لتغيري مسات وأسس تلك املدركاتؤ املدركات املس

 

                                                           
-362و  117-115و  15-13)، ص ص 2011(القاهرة: مكتبة مدبويل،  دراسات يف العالقات الدولية األفريقيةإبراهيم نصر الدين،  -1
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  اإلفروعربيةملطلب الثاين: املدركات املتبادلة واملواقف الفكرية من الدول ا

فريقيـــة والعربيـــة عـــن أن هنـــاك ســـوء إدراك متبـــادل يـــؤثر علـــى رؤيـــة يكشـــف حتليـــل الـــرؤى واملواقـــف اإل

ميكـن أن جتمـع بـني دول  ى القضـا� والعالقـات الـيتلعوية الطرف األخر، بل ويؤثر سلبا ومواقف كل طرف هل

اجيابيـــة لألبـــيض املســـتعمر  ةى ومواقـــف الطـــرفني عـــن أن هنـــاك صـــور ورؤ  ممارســـاتالطـــرفني، يف حـــني تكشـــف 

قليـــات آســـيوية، بـــل أيقيـــة وجـــود مجاعـــات اســـتيطانية، و فر لعـــامل العـــريب، فقـــد قبلـــت الـــدول اإلالفعلـــي للقـــارة وا

 للكثـريمسيـة اللغـة الر  هـي االستعماريةفريقية، بل و�تت اللغة إه اجلماعات واألقليات جنسية دول ومنحت هذ

قـارة، وهـو الهو�ت كافة دول  صبحت معه هذه اللغات هي الرافد األهم يف تشكيلأمن دول القارة، بشكل 

حال الدول العربية، فهذه طبيعة نظرة الطرفني حنو األبيض املستعمر رغم طبيعـة دوره التـارخيي، واسـتمرار  أيضا

شعال احلروب األهلية، والتـدخل يف الشـئون الداخليـة، وانتهـاك إنهب ثروت دول الطرفني، ودوره يف ارساته لمم

 �ما قارة واحدة، وشركاء كفاح ضـدركات سلبية بني طرفني من املفرتض أصورة ومد السيادة الوطنية، وتقابلها

  .)1(كل اهلوية الوطنية واجلماعية لدوهلماتش اليتهذا املستعمر، ويشرتكان يف العديد من اخلربات والروافد 

�لـرغم مـن أن  وال تزال هناك صـورة سـلبية تسـيطر علـى مـدركات األفارقـة والعـرب حنـو بعضـهم الـبعض

ىف الــتخلص مــن  ات اســتعمارية متشــا�ة، واعتمــادا متبــادال، وخــرب امشــرتك هنــاك تــداخال واضــحا، وتــرا� ثقافيــا

ل حتــاو  ة اقتصــادية و�ثــريات العوملــة الــيتمــن أن الطــرفني خيضــعان لتبعيــ أيضــاتعمار بــني الطــرفني، و�لــرغم االســ

فريقية والعربية ىف خدمة املصاحل الغربية، وميكـن فهـم طبيعـة تلـك املـدركات جعل مضمون اهلو�ت احلضارية اإل

؟  يفريقـهـذا اإلىف مدركات وتصـور  ؟ ومن هو العريب�لنسبة للعريب فريقياإلسلبية بني الطرفني بفهم من هو ال

  )2(فروعربية.فريقي يف هوية الدول اإلات تزيد من تفاقم أزمة املكون اإلكذلك ما هلذه املدركات من �ثري 

�ويـــة عنصـــرية لونيـــة، وأحيـــا� �ويـــة جغرافيـــة  ىف إدراك الشـــعوب العربيـــة غالبـــا يفريقـــوتـــرتبط صـــورة اإل

خـالل  العربية)، وحىت إن مت ربطه �وية حضـارية يـتم ذلـك مـنفريقيا غري إفريقيا جنوب الصحراء، أو إحمددة (

عيش ىف دولة داخل إطار القارة ، دون النظر إليه كمواطن يالفرانكفونيةجنلوفونية أو األطر االستعمارية سواء اإل

استوطن  أورويب يكأ  ىف قبول العريب -على األقل-ت مهاساملسيطرة ل هيفريقية، ولو كانت الصورة األخرية اإل

على بعض األبعاد االسـتعالئية  تنطويلألفارقة  ريقية، لكن الثابت أن نظرة العريبفإالقارة، ومحل جنسية دولة 
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وهـو مـا فريقيـة يعـيش ىف وحيمـل جنسـية دولـة غربيـة، إأصـول  يني يكـون التعامـل مـع شـخص ذيتم نسيا�ا ح

  .)1(عن العريب يفريقَكوَّن صورة سلبية لدى اإل

ات النحـو فريقيـة علـى العديـد مـن اجلوانـب السـلبية علـى ذاملـدركات اإل يف صورة العـريبتوى كذلك حت

هــو �جــر الرقيــق أحيــا�ً، وشــخص  فريقــياإلىف إدراك  ؛ فــالعريبمــدركات العــريب يف يفريقــعليــه صــورة اإل الــذي

، أضـيفت إليـه يتوسع يانتهاز ، وله مظهر بعينه، فهو شخص )2(لديه نزعات توسعية استعمارية أحيا�ً أخرى

 يف ثقافته العربية اإلسـالمية قسـرا يسعى لنشر اإلسالم املتشدد، ويرون أن العريبصاحب  يبمؤخرا صفة اإلرها

حامـل السـيف، خصوصـا مـع انتشـار منـط  العـريب فريقيـة صـورةث تسيطر علـى الـذاكرة اجلماعيـة اإلفريقيا، حيإ

ة لألفارقة، ومع اجتاه املساعدات والتدفقات املالية العربية إىل جعل الثقافة العربية غري جذاب يالذ التعليم الغريب

 حتول األفارقة قسـرا يوافق مع صورة يروج هلا الغرب حتو قطاعات داخل دول يغلب عليها اإلسالم، وهو ما يت

، وحياولون تصوير أن ما حدث عند اكتشاف مصـر الشمال يسعون لغزو القارة ثقافياإىل اإلسالم، وأن عرب 

زو و�ــا، ودخوهلــا إىل منــاطق عــدة مــن القــارة، ومــا حــدث عنــد دخــول اإلســالم، كــل هــذا كــان عبــارة عــن غــجلن

حتــارب اإلســالم، والــذين  الــيتمــن أنصــار التيــارات املســيحية الغربيــة املتطرفــة  للقــارة، وهــو مــا جيــد دعمــا عــريب

  .)3(فريقية املشرتكةحلقائق، وطمس اخلربات العربية اإلحياولون قلب ا

آخــر يــدعم  يأفريقــ يفكــر  اجتــاهفروعربيــة، الســلبية حنــو الــدول واجلماعــات اإل ويقابــل هــذه التوجهــات

مههـم ويليـام علـى رأسـه العديـد مـن املفكـرين أ هـذه الـدول، �يت يف س قبول هذه اجلماعـات والشـعوب الـيتأس

  .)4(كان مرتبط مبصر بروابط عدة  ينكروما الذ ي، وكوامديبوس، وماركوس جاريف
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2 - Polly Hill, "Comparative West Africa Farm-Slavery System (South of Sahel) With Special 
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Muslim Africa, Volume II (London: Frank Cass and Company Limited, 1985), pp. 32-49.  & 

- R. S. O'Fahey, "Slavery and Society in Darfur", Joan Ralph Willis (ed.), op. cit., pp. 82-93.  

3 - S. J. Dima, "Afro-Arab Relations: Romantic or Real?", B.F. Bankie, K. Mchomhu (eds.), 

Pan-Afriacanism: African Nationalism Strengthening the Unity of Africa and It's 

Diaspora (Asmara: the Red Sea Press, 2008), pp. 252-263.  

4 - G. R. Coulthard, "Negritude- Reality and Mystification", Caribbean Studies (Washington, 

D.C: Institute of Caribbean Studies, Vol. 10, No. 1, April 1970), pp. 45-47.   &     

- W. E. B. Du Bois, "On Being Ashamed of Oneself: An Essay on Race Pride", Fred L. Hord 

(ed.), I Am Because We Are: Readings in Black Philosophy (Massachusetts: University of 

Massachusetts Press, 1985), pp. 252-255. 
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تغلــب علــى مــوقفهم جتــاه  فارقــةعنــد بعــض األ ديةاســتعباقــد أدت املــدركات الســابقة إىل تكــوين رؤيــة 

فريقيـــــة للشـــــعوب العربيـــــة، ومل يعرتفـــــوا �ن هويـــــة هــــذه الشـــــعوب اإلســـــالمية والعربيـــــة تعـــــادل األبعـــــاد اهلويــــة اإل

فريقيــة إىل حـــد إنكــار هويـــة فريقيــة، لـــذلك تطرفــت بعـــض الــرؤى اإللـــدى الــدول اإل والفرانكفونيــة نيــةاإلجنلوفو 

فريقية، وإن كان هناك تيار آخر عمل على إجياد األسس واحملددات القارة اإل يف ياحلضار وتواجد ودور العرب 

 يمــاالو دولــة الجتــاه األول مــا قدمــه رئــيس ، ومــن أمثلــة ا)1(فريقيــةقبــل العــرب ضــمن أطــر هــذه اهلويــة اإلت الــيت

ن أن يصـــبحوا فريقيــة قــد حــرم العــرب مــن مــرياث العالقــات العربيــة اإلرى أاألســبق "كــاموزوا �نــدا"، حيــث يــ

فريقيـــا نتيجـــة مـــرياث أخطـــاء مـــن العـــرب أصـــدقاء إل احلـــايلاجليـــل  فريقيـــا، و�تـــى صـــعوبة أن يصـــبحأصـــدقاء إل

 ة مـن خـالل حتليـل احلـرب األهليـة يف، وحاول البعض اآلخر �كيد هذه النتيجـ)2(وسلوك وممارسات أجدادهم

ر، حيـث يؤكــد دارفـو  يبـني السـلطة ومتمــردحتـدث  الــيتكانــت بـني الشـمال واجلنـوب، أو   سـواء الـيت السـودان،

ة طلالكـــــامن ىف مضـــــمون الثقافـــــة العربيـــــة اإلســـــالمية للســـــ هـــــو االســـــتعالء العـــــريب يعلـــــى أن الســـــبب الرئيســـــ

  .)3(السودانية

بــني العــرب واألفارقــة بتأكيــده علــى أن  تفســري اخــتالف املــدركات الــيت اهــاتاالجتحــاول بعــض  أيضــا

ارخييـــــة، الســـــبب يكمـــــن ىف اخـــــتالف البيئـــــة املاديـــــة، واهلياكـــــل االجتماعيـــــة، واألنســـــاق القيميـــــة، واخلـــــربات الت

املـدركات العربيـة، فـإن النظـرة حني تسيطر الثقافة العربية اإلسـالمية علـى  يللطرفني؛ فف والتأثريات الثقافية اليت

فريقيــة، وقــد خضــعت هــذه الــرؤى لتــأثري اخلــربات االســتعمارية، وأنشــطة املنطلــق جلــل الــرؤى اإل يفريقانيــة هــاإل

هــو �جــر الرقيــق، وأن املســيحية جــاءت  ت أن ترســخ ىف معتقــدا�م أن العــريبحاولــ الــيتاإلرســاليات التبشــريية 

عـل منـدوب السـعودية معتـاد : "لىت أن بعـض قـادة القـارة هـاجم دوال عربيـة بعينهـا قـائالإل�اء هـذه املرحلـة، حـ

 يأن صـــورة األســـود ىف اإلنتـــاج الفكـــر شـــراء�"، وأكـــد األفارقـــة علـــى  اء الزنـــوج، ولكنـــه ال ميكنـــه أبـــداعلــى شـــر 

تتسم �الحتقار، واخنفاض مستوى الذكاء، وهـذا مـا جعـل رئـيس  فهيالعريب ال تبعث على االحرتام،  والثقايف

يقـول: "إن هنـاك مشـكلة، وال  1992بداكار سـنة  ير اإلسالمف" ىف قمة منظمة املؤمتالسنغال "عبدو ضيو 

                                                           
  .114 -113 ص ص ، ابقمرجع سإبراهيم نصر الدين،  -1

2 - Dunston M. Wai, "African-Arab Relations from Slavery to Petro-Jihad", A Journal of 
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3 - M. Jalâl Haashim, "Islamisation and Arabisation of African as A Mean to Political Power in 

the Sudan: Contradiction of Discrimination Based on the Blackness of Skin and Stigma of 

Slavery and Their Contribution to the Civil War", B. F. Bankie, K. Mchmbu (eds.), op. cit., pp. 

265-290. &  

- El-Tahir Adam El-Faki, "Afro-Arab Relations: A Complex Socio-Political Composition", B. 

F. Bankie, K. Mchmbu (eds.), op. cit., pp. 294-302.  
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 حيرتموننا"، حىت أن بعـض ، فنحن حنرتم العرب، بينما هم ال استخدام تعبري االحتقار الثقايفأريد أن أصل إىل

ــالــرؤى  فريقيــا ثقافيــا، فيــة هلــا، وهــى مقدمــة لغــزو العــرب إلمصــر تســعى إىل تكــوين إمرباطوريــة ثقاإىل أن روج ت

، ولــن ه ال ينفــع لــو كــان صــديقاىف تعاملــه مــع مشــكالت املتخلــف املنقســم الســليب دوا علــى أن العــامل العــريبوأكــ

  .)1(يضر لو كان عدوا

�ـا أغلبيـة  فريقيـةوب العربيـة أنـه رغـم أن القـارة اإلفريقية للشعار النظرة السلبية حنو اهلوية اإلويؤكد أنص

يكون هناك متاسك بني األفارقة املسلمني والعرب، ويدللون على ذلـك  ياإلسالم لك يإسالمية، لكن ال يكف

أكـدوا فريقيـا، وطبيعـة نظـر�م للحـروب الـىت أعقبـت االسـتقالل، و إ، وأنشـطتهم ىف شـرق يب التدخلبنهج العر 

غــري ، وأن ســكا�ا فريقيــة �ــا فـراغ ثقــايفالعــرب جعلــتهم يــرون أن القـارة اإل حققهـا أن الـوفرات االقتصــادية الــيت

 األعمــال العــرب ال ثقــة هلــم يفمتحضــرين، وجيــب أن يــتم مــلء ذلــك �لثقافــة العربيــة اإلســالمية، ولــذا فرجــال 

فارقة يـرى ىف الصـحراء الكـربى حـدا سياسـيا وعائقـا ، حىت أن بعض األفريقيةالقارة اإل مال جتارية يفالقيام �ع

  .)2(فريقيا من التأثريات االستعمارية العربيةة إلداة محايأفريقيا، بل ويراها إل طبيعيا أمام الغزو العريب

وهنــاك اجتــاه آخــر بــني األفارقــة لــه تصــور خيــالف مــا ســبقت اإلشــارة إليــه، فقــد ربــط بعضــهم بــني كافــة 

فريقيـــة، وأن هلـــا األســـبقية ة، مؤكـــدين أ�ـــا أصـــل احلضـــارات اإلأجـــزاء القـــارة عـــن طريـــق احلضـــارة املصـــرية القدميـــ

، وإن  )3(، وهذا هو مضمون تيـار الزنوجـةوهذا ما متت اإلشارة إليه سابقا ىت عن الغرب،احلضارية والتارخيية ح

، مؤكـدا أن النوبـة  اجلماعـة ياملصر  يواحلضار  يلزعم مفاده إنكار الدور التارخي كان البعض قد حاول الرتويج

أصل احلضارة املصرية القدمية، لذا فاملصريون اآلن ليسوا أحفاد املصريني القدماء، فهم قد أتوا من  يفريقية هاإل

ض فريقيــة مــن زعمــاء القــارة بعــالجتــاه، كــان بعــض رواد اجلامعــة اإلوعلــى عكــس هــذا ا ،)4(شــبة اجلزيــرة العربيــة

أمحــــد " ، والــــرئيس الغيــــين"ديبــــو كيتــــامو " ، والــــرئيس املــــايل"نكرومــــا يكــــوام" االســــتقالل، أمثــــال الــــزعيم الغــــاين

 لصحراء الكربى ال تعترب عن معوقا، يؤكدون مجيعهم على أن اي"جوليوس نريير " ، والرئيس التنزايني"سيكوتور 

 جنــــوب الصــــحراء والعــــرب املوجــــودين يفجيــــب أن حيــــدث بــــني األفارقــــة  يحمــــددا أو مانعــــا للتماســــك الــــذأو 

كاء ىف الكفــاح ضــد االســتعمار، واإلمرب�ليــة، واالســتعمار اجلديــد، علــى أن العــرب شــر  الشــمال، وأكــدوا أيضــا

خـالل  يىف ضـوء املوقـف املصـر وفسـر الـبعض هـذا املوقـف  ،فريقيةاولوا ترمجته ىف منظمة الوحدة اإلوهذا ما ح

                                                           
1 - Dunston M. Wai, op. cit., p. 9 & 10.   &       204 – 202 .، ص ص بقامرجع سقنصوة،  يحبص -

2 - Dunston M. Wai, op. cit., p. 10. 

3 - John Henrik Clarke, "Cheikh Anta Diop and the New Light on African History", 

Transition (Indiana: Indiana University Press, No. 46, 1974), pp. 74-76. 

4 - Omari H. Kokole, "the Islamic Factor in African-Arab Relations", Third World Quarterly 

(London: Taylor & Français, Ltd, Vol. 6, No.3, July 1984), pp. 687-692.   
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و ما جعل البعض يصفه بكونه موقفا فريقية، وهاستقالل الدول اإل حكم مجال عبد الناصر ومساعدته يف فرتة

كانـت قـد �ثـرت بنتـائج احلـرب   ة، وموقف دول القارة وقتها، والـيتحبقبة احلرب املصرية اإلسرائيلي نفعيا مرتبطا

بعد رفع أسعار البرتول، وخباصة الدول املستوردة البرتول منها، وأن الدول األفريقية أدركت بعد احلرب وأسعار 

  .)1(يع دوهلا وحاهلا التنمو البرتول أن الدول العربية ال �تم �لقارة، وال بواق

فريقيـة، وميكـن أن عنصـراً ثقافيـاً موحـداً للقـارة اإلرى بعـض االجتاهـات أن اإلسـالم ميكـن أن يشـكل تو 

يديولوجيــــة مــــن ألنــــه: "علــــى الــــرغم مــــن اهلجمــــات اإل فريقيــــة؛هر خمتلــــف ثقافــــات القــــارة اإليشــــكل بوتقــــة صــــ

ـــــةالفر األقـــــاليم  ، انتشـــــر اإلســـــالم بســـــرعة يفم والعـــــرباالســـــتعمار، والبعثـــــات التبشـــــريية ضـــــد اإلســـــال  انكفوني

فريقيا"، وينبهون ألمهية تـدارك أثـر االسـتعمار علـى هـذه التوجهـات، ألن: "املسـتعمرين إواألجنلوفونية ىف غرب 

ث مت خلـق صـراعات أنفسـهم، حيـ اإلفروعـربوبني األفارقة، وكذلك بـني  اإلفروعربخلقوا مشكلة حادة بني 

  .)2(إريرت�، وىف الصومال، وىف زجنبار، وىف تنجانيقا، وىف كينيا، وىف موزمبيق" فروعرب يفبني اإل

 تشمل مشال القارة أن عـرب القـارة البـد أن حيملـوا اهلويـة األفريقيـة، اليتويؤكد أنصار الوحدة األفريقية 

ودائم، ومرجع هذا  �ذا الواقع، وأكدوا أن االرتباط بشمال القارة عميق يإفريقوجيب أن يكون هناك اعرتاف 

هـو مـن كتـب ونقـل �ريـخ  أن املـؤرخ العـريب "إليـون جـوب"االرتباط هو التاريخ واخلربات املشرتكة، حيث أكـد 

من نتاج تلك اخلربات التارخيية املشرتكة، وأن الزنوجة �عتبارها  يفريقيا احلديثة هإلوسيط، وأن فريقيا القدمي واإ

أحــد أوجــه التعبــري عــن اهلويــة الوحدويــة القاريــة قــد نتجــت عــن هــذه اخلــربات املشــرتكة، ولــذا جيــب أن تســتمر 

 ينفـرد �ـا كـل إقلـيم مـن أقـاليم القـارة، ولكـن الـيتوحدة القارة مع مراعاة االختالفات واخلصوصيات والسمات 

  .)3(فريقيةأساس الوحدة اإل يه فريقية اليتعة تشكل ما يطلق عليه الشخصية اإلهذه املناطق جمتم

 يني؛ ففــجتمــع بــني الطــرف الــيتوقــد انعكســت تلــك املــدركات والصــور املتبادلــة علــى طبيعــة العالقــات 

شـل وجـزر القمـر، فريقية لشمال القـارة يقبلـون شـعوب موريشـيوس وسياهلوية اإل يشككون فيه يف يالوقت الذ

رغـــم أن غالبيـــة ســـكا�م مـــن أصـــول غـــري أفريقيـــة، وال يزالـــون يتحـــدثون بلغـــا�م اآلســـيوية األصـــلية، ويـــدينون 

تصـنف  عشـرينظلت حىت مخسينيات القرن ال اليتمبعتقدا�م األصلية، كذلك ال يتم التشكيك ىف هوية إثيوبيا 

ويـة إلدعـاء ذلـك، بــل ىف اجلغرافيـة وال اإلثنيـة وال اللغ نفسـها كدولـة شـرق أوسـطية، مـع أنـه ال تتـوافر املقومـات

وُيضـفى عليـه اجلنسـية  فريقيـة أصـبح يقبـل الرجـل األبـيض،كـر فيـه علـى عـرب القـارة هـويتهم اإليُن يالوقت الذ

كنه ال يـزال يسـ يلشـمال الـذفريقية، وهذا ال ينطبق على ابعض البلدان اإل فريقية حبكم استيطانه يفواهلوية اإل

                                                           
1 - Dunston M. Wai, op. cit., pp. 10-13. 

2 - S. J. Dima, op. cit., pp. 252 - 253. 

  . 74 - 73 ص ص ،)1966(القاهرة: دار النهضة العربية،  فكرة الوحدة األفريقيةعبد امللك عودة،  - 3
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، وال يزالــون يالثقافــة العربيــة والــدين اإلســالم لشــمال القــارة، الــذين اســتوعبوا أحفــاد مــن عاصــروا الفــتح العــريب

ببعض مجاعات مشال القارة، ويعتربون أن ذلك  ياجلزئ فريقياإل هتماماالولذا ينتقد أنصار هذا االجتاه أفارقة، 

  .)1(فريقيةللقارة اإلتطبيق لرؤية غربية تقسيمية 

يـة إىل إنكـار هـذا املكـون فريقعنـد مناقشـتهم هويـة عـرب القـارة اإله العديـد مـن املفكـرين األفارقـة ويتج

، فريقيــة ىف جمتمــع عــريبإيصــنفو�ا ��ــا أقليــات  الــيتعــات ىف هويــة هــذه الشــعوب عــدا بعــض اجلما يفريقــاإل

املمتد من واحة سيوة ىف مصر غر� مصر)، واألمازيغ أو الرببر ىف احلزام  يويكون تركيزهم على األقباط (مسيح

مصــــر أو ىف  تعــــيش ىف النوبــــة ســــواء يف الــــيتاعــــات ىف غــــرب القــــارة، وكــــذلك علــــى اجلم يحــــىت جــــزر الكنــــار 

فريقية، حتمل الصفات اإل �م اجلماعة اليتفريقية، وأإلكثري منهم األقباط ��م مجاعة السودان، حيث يصنف ا

أتت مع اإلسالم، وهى مجاعة تعود جذورها إىل املصريني القدماء،  بية اليتزيرة العر �ثريات شبه اجل ومل تذب يف

 يينكـرون صـفة املصـر  و�لتـايلدميـة، بـني اللغـة القبطيـة واللغـة املصـرية الق  ما تثبته املشرتكات اللغوية الـيت وهذا

تعرضوا الضطهاد  ىف مصر، ويضعون األقباط ىف مواجهة املسلمني العرب، وأكدوا أن األقباط القبطيعن غري 

حتــت وطــأة الضــرائب املبــالغ فيهــا واالضــطهاد، وأ�ــم قــد  ، وأن حتــوهلم لإلســالم جــاء قســرايبالعــر حتــت احلكــم 

بشكل كان من الصعب معه احلفـاظ علـى اهلويـة اللغويـة �للغـة  ة العربية بسبب انتشارهم اجلغرايفاستوعبوا اللغ

شابه مع حالة على مرونة اهلوية القبطية، وهذا يت العربية يقدم دليالألقباط للغة القبطية، وأكدوا أن استيعاب ا

احلفاظ على هويتهم، لكن خيتلف موقفهم من حيث احلفاظ على لغتهم املستقلة، بل ويرون  الرببر والنوبيني يف

إلقليم لذين شوهوا �ريخ هذا امواجهة العرب املستوطنني ا عات الثالث تشكل إثنيات بعينها يفأن هذه اجلما

  .)2(يفريقاإل

، العـريببعد املرحلـة الناصـرية هـو املسـئول عـن تراجـع الـدور  التارخييويرى البعض أن تراجع دور مصر 

وكــذلك حــاول الــبعض إعــادة بعــث املواريــث التارخييــة، وتصــحيح بعــض املــدركات الســلبية جتــاه القــارة والساســة 

 توسـعية العرب العنصريني جتار الرقيق الذين لـديهم مشـروع واملفكرين األفارقة، وبدأو يعيدون إىل األفارقة فكر 

، وجزر القمر إىل جامعة الدول العربية، وجيبويتىف القارة األفريقية خصوصاً بعد انضمام الصومال،  استعماري

                                                           
  .117 – 116ص. ص ، ابقمرجع سإبراهيم نصر الدين،  - 1

2 - Ryan Dellolio, "North Africa Ethnic Minorities, on Identity and Language: A Comparative 

Analysis of Berbers and the Copts", Paper Presented at George Washington University, 

Dec. 8, 2008 (Washington, D.C.: George Washington University, 2008), pp. 1-11.    & 

 - Bruce Maddy Weitzman, "Ethno-Politics and Globalization in North Africa: the Berber 

Culture Movement", The Journal of North African Studies (London: Routledge, Taylor & 

Français, Ltd, Vol. 11, No. 1, March 2006), pp. 71-81.    
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الـرد عليـه �سـتيالء ، �لرغم من أن ذلـك ميكـن يريقإف -عريبعند حدوث صراع  العريبوكذلك طبيعة املوقف 

علـــى زجنبـــار وضـــمها إىل تنجانيقـــا، وطمـــس اهلويـــة العربيـــة ىف الصـــومال وتـــدمريها، وفصـــل ي" جوليـــوس نرييـــر "

وجـزر القمـر، لـذا تعقـدت مسـألة  جيبـويتجنوب السودان وإخراجـه عـن اهلويـة العربيـة، كـذلك مت طمـس هويـة 

أضـيفت إليهـا  واحلركـي الفكـريو  الرمسـياهلوية بني العرب واألفارقـة، حيـث إن املـدركات السـلبية علـى املسـتوى 

كصــفة لشــمال القــارة، حيــث أصــبح يُــروج لــه علــى أنــه قــادم إىل القــارة مــن الشــمال   التكفــرييحالــة اإلرهــاب 

  .)1(، وهذا يقدم دليًال على أن العالقات العربية األفريقية تتجه إىل األسوأ مستقبلياالعريب

غــات الرمسيــة ملنظمــة الوحــدة األفريقيــة، لكــن مــع ، كانــت اللغــة العربيــة إحــدى اللالرمســيفعلــى املســتوى 

يث تنص املادة لغة أتت مع االستعمار، ح يبحت اللغة العربية لغة أجنبية كأأص فريقياإلالتحول إىل االحتاد 

ه لـ ةل االحتـاد ومجيـع املؤسسـات التابعـعلى أن: "تكون لغات عمـ يفريقلالحتاد اإل يسيسأمن القانون الت 25

، وىف ذات السياق جاء ميثاق النهضة الثقافية )2(فريقية إذا أمكن والعربية واإلجنليزية والربتغالية"اللغات اإل يه

دراك فريقيــة إشــر علـى أنــه: "يتعـني علــى الـدول اإلمادتــه الثامنـة ع ليـنص يف 2006شـهر جــانفي األفريقيـة ىف 

ميتها االقتصادية واالجتماعية، ولتحقيق ، وتعجيل تنفريقية لضمان تقدمها الثقايفاحلاجة إىل تنمية اللغات اإل

ذلــك جيــب أن تســعى إىل صــياغة سياســات لغويــة وطنيــة ذات صــلة"، وعــاد ىف املــادة الرابعــة والثالثــني ليقــول: 

فريقيــة و�لعربيــة واإلجنليزيــة والفرنســية والربتغاليــة..."، لتصــبح يقــة األصــلية إذا أمكــن �للغــات اإل"يــتم حتريــر الوث

لى وضع اللغـة العربيـة كلغـة مسـتعمر مـع لغـات املسـتعمرين الغـربيني، وهـو مـا يقـدم داللـة علـى داللة إضافية ع

  .)3(طبيعة مدركات األفارقة حنو اإلنسان العريب

ولني األفارقـة إىل ا�ـاهرة حبقيقـة مـوقفهم وتـوجههم جتـاه مشـال القـارة ؤ املسو أيضا اجته العديد من القادة 

ا�م، لــذلك أصــدر واختــذوا منطــق التقســيم أداة للتعبــري عــن مــوقفهم ولتنفيــذ توجهــفريقيــة، اإل وموقعــه ىف اهلويــة

"اخلطــــة  حيمــــل عنــــوان 2004شــــهر مــــاي ىف  " تقريــــرايلســــابق "ألفــــا عمــــر كــــو�ر ا يفريقــــمفــــوض االحتــــاد اإل

"النوبــة ن: " حيــث يؤكــد ىف جملــده األول علــى أي: رؤيــة ومهمــة االحتــاد األفريقــيفريقــلالحتــاد اإل اإلســرتاتيجية

 يهــ �ن احلضــارة املصــرية القدميــة الــيتأم مصــر"، ليؤكــد قناعــة العديــد مــن األفارقــة  يوامتــدادها الصــحراوي هــ

النوبــة أصــل احلضــارة  فــإن اجلماعــة النوبيــة، و�لتــايل يفريقيــة هــإفريقيــة جــاءت مــن مجاعــة أصــل احلضــارات اإل

لغــات املنتشــرة ىف حقــات هــذا التقريــر بوضــع خارطــة لمل م يففريقيــا، مث قــااملرجعيــة احلضــارية إل ياملصــرية، وهــ

                                                           
(القاهرة: معهد جملة الشئون األفريقية إبراهيم نصر الدين، "�ثري توجهات وسلوك نظم حكم ثورات الربيع العرىب على العالقات العربية األفريقية"،  -  1

  . 230 .)، ص2013ريل ف، أ2ع.ا�لد األول،  ،البحوث والدراسات األفريقية

 www.au.int/about/constitutive_act  وقع:نقال عن امل، 25"، املادة يفريقلالحتاد اإل ي، القانون التأسيسفريقياإلاالحتاد  - 2

  .231- 230 ص. ص بق ،امرجع سإبراهيم نصر الدين، "�ثري توجهات وسلوك......"،  - 3
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مصــر، وأمــام اجلزائــر  النوبيــة أمــام اللغــات املنتشــرة يف ، حيــث قــام بوضــع اللغــة العربيــة واللغــةيفريقــالشــمال اإل

 ملنتشـرةواملغرب وضع اللغة العربية واللغة الرببرية، وأمام ليبيا وضع اللغة العربية، وىف السـودان أكـد أن اللغـات ا

هنـاك  جيبـويتوفـور، وىف تـونس توجـد العربيـة، وىف  يدينكا ومساليتو شلوك ونـوير وزانـدالعربية والنوبية وال يه

ــــب ا ــــة إىل جان ــــا  لعفــــر والصــــومالية، ويفاللغــــة العربي ــــوف كــــد انتشــــار اللغــــات أموريتاني ــــة ودول احلســــنية والعربي

جزر القمر هناك شيكو وموروا، وقـد حـاول  ويف ومالية،والفوالنية، وىف الصومال هناك العربية والص يوسونينك

التقرير وضع مجاعات بعينها ىف هذه الدول العربية هلا لغات مستقلة، وهوية لغوية مستقلة، مبـا ميكـن أن يؤكـد 

  .)1(ال تتوافر لبقية مجاعات الشعوب العربية فريقية، اليتارة ىف إعادة بعث هذه اهلو�ت اإلتوجه بعض رؤى الق

ت إفــراغ العــرب مــن مــع رؤى وأطروحــات وأنســاق فكريــة حاولــ يا التوجــه السياســي الرمســوافــق هــذويت

لقـارة، عـن مشـال ا عن القارة حديثا يعمل موسوع يأ هويتهم اجلمعية، حيث ال يوجد يف يف يفريقاملكون اإل

فريقيـة، وتعـيش إهـا يرا �حلـديث عـن اجلماعـات الـيت يجنوب الصحراء، ويكتف يف يإمنا ينصرف إىل اجلزء الذ

لقـــارة يتحـــدثون عـــن ل ىت عنـــد احلـــديث عـــن التقســـيم الثقـــايفســـبقت اإلشـــارة إليهـــا، حـــ والـــيتوســـط العـــرب، 

األجنلوفون والفرانكوفون والليزوفون، ويتجاهلون العربفون، وهو ما ميكن التدليل عليـه مـن خـالل حركـة الرتمجـة 

لكـل مــن  يهـا، وهـو مـا يتضـح ىف التوجـه الفكـر ربيـة علياللغـات الغ الرتمجـة مـن اللغـة العربيـة مفضـلة الـىت تغفـل

  .)2(يرئيس ماالو  "كاموزوا �نداد."، ويالرئيس األوغند "موسيفين ييور "

  وأزمة هوية مشال أفريقيا املطلب الثالث: الربيع العريب

علـى فريقيـة تـؤثر و�ت وأسس هوية الدول العربية اإلهناك العديد من جوانب سوء اإلدراك املرتبط مبك

ربيـة، لـذلك مت طـرح مفهـوم طبيعة ومضـمون نظـرة األفارقـة حنـو هويـة وموقـع وسـلوك وممارسـات تلـك الـدول الع

ع مفاهيم كـ فريقانية، وتعاملوا مى أبعاد التناقض بني العروبة واإل، وأكد كثريون علكمرادف لغري العريب  يفريقاإل

خل بينهمــا، ومنهــا أ�ــا مفــاهيم جتمــع بــني طــرفني ال تــدافريقيــة"، وك"العــرب وأفريقيــا"، و"العالقــات العربيــة اإل

مــن  يع أن هــذا التقســيم مل يســتند إىل أعــن اهلويــة غــري العربيــة، ومــ فريقيــة عنــد الــبعض تعبــرياتصــبح اهلويــة اإل

                                                           
  و  .231- 230 ص. ص بق ،امرجع سإبراهيم نصر الدين، "�ثري توجهات وسلوك......"،  - 1

- Alpha Oumar Konare, Strategic Plan of the African Union Commissions, Volume I: 

Vision and Mission of the African Union (Addis Ababa: African Union, May 2005), pp. 4, 

48, & 49  

 ,.Dunston M. Wai, op. cit -. و    232 - 231 ص.  ص ، ابقمرجع سإبراهيم نصر الدين، "�ثري توجهات وسلوك......"،  - 2

p. 9. 
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األســس املوضـــوعية احلامســـة، العنصـــرية أو الدينيــة أو الثقافيـــة أو غريهـــا، لكـــن كــان لـــه العديـــد مـــن اآل�ر علـــى 

  .)1(جتمع بني األفارقة العرب وغري العرب اليتت العالقا

وقــد أدت تلــك املــدركات ومــا ترتــب عليهــا مـــن سياســات وممارســات إىل تعميــق صــور االنقســام بـــني 

جتمـع الطـرفني، بـل ويهـدف خللـق جبهـة ُتضـاد  الـيتالطرفني، بل ويقلل هذا من أمهية األسس ومظـاهر الـرتابط 

 -موريتانيـا والسـنغال -دارفـور -العربية، ولذا حـاول الـبعض تصـوير بعـض الصـراعات (جنـوب ومشـال السـودان

)، وهو 2( فريقيةإ -وتشاد....) ��ا صراعات عربيةليبيا  -مشكلة املياه بني مصر وإثيوبيا -الصومال وإثيوبيا

فريقيــا، وهــو مــا شــكل الــدافع لــبعض القــادة إإىل  ك ىف حقيقــة االنتمــاء العــريبالتشــكيعلــى حماولــة  يمــا ينطــو 

؟"، وشكك بعضهم نعترب به نكروما أفريقيا يىن الذبنفس املع أفريقيا ي: "لكن، هل يعترب املصر األفارقة للقول

هلــذه الــدول، وهــو االجتــاه ملة أســس اهلويــة الشــا يفو فريقيــا إموقــع  وائــر االنتمــاء للــدول العربيــة، ويفىف ترتيــب د

مــن الغــرب وسياســاته ومفكريــه، وحاولــت اآلليــات الغربيــة تفعيــل مــا رســخه  قبــوال وترحيبــا ودعمــا يلقــ يالــذ

فريقيـــا الســـوداء" إكـــدوا علـــى مفهـــوم "أســـام بـــني عـــرب القـــارة وأفارقتهـــا، و االســـتعمار مـــن أســـس للعـــداء واالنق

خمتلـف عـن  يفريقـإلألفارقـة هـو إسـالم  يمفادهـا أن اإلسـالم الـذجـوا لرؤيـة فريقيا العربية البيضـاء"، بـل ورو إو"

مشال القارة، وحاولوا بعدد من السياسات تقليص �ثري الثقافة العربية، يوجد يف  يالذ املتشدد الوهايب اإلسالم

ـــة ىف بعـــض روف الالتينيـــة لكتابـــة اللغـــات اإلســـواء مـــن خـــالل إدخـــال احلـــ ـــة، لتحـــل حمـــل احلـــروف العربي فريقي

قبـول األفارقـة غـري حيان، بل و�ستخدام املفاهيم واأللفاظ الغربية كبديل عن العربية، وهذا مـا كـان مقدمـة لاأل

  .)3(يفريقإوما هو  ة التعارض والصراع بني ما هو عريبقد يصل لدرج العرب انفصاال

اسـتحدثها الغـرب وروج هلـا بعـض املفكـرين والقـادة األفارقـة  الـيتوقد دفعت هذه السياسات واآلليات 

فريقيـا مفادهــا أن العـرب املوجـودين ىف مشــال إ ئـة لــدى بعـض الشـعوب غــري العربيـة يفإىل �كيـد مـدركات خاط

وسائل إعـالم هـذه  على الفخر، وأكدوا أن هذا واضح يففريقية ال تبعث رة ال يهتمون ويرون أن اهلوية اإلالقا

 انتمائهاتعرب �ا عن  رب عن أفريقيتها بنفس الدرجة اليت، فهذه الدول ال تعواألديب يإنتاجها الفكر  ويف الدول،

صـراعات ميكـن أن تنشـأ بـني دول  يأ ، وأن هذه الدول تنحاز تلقائيا لألطراف العربية يفيمأو اإلسال العريب

 1977صـــل ىف صـــراعها مـــع إثيوبيـــا ســـنة عربيـــة ودول أفريقيـــة، وهـــو مـــا يـــرد عليـــه الـــبعض �ن الصـــومال مل حت

الـيمن وليبيــا كانتــا إىل  دولــيت، بـل إن العــريب اجلمـاعيعلـى دعــم مـن أيــة دولـة عربيــة، وغـاب املوقــف  1978و
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سوى من  ، فلم تتلق األخرية دعما1989عام جانب إثيوبيا، وهو ما حدث ىف األزمة بني السنغال وموريتانيا 

مهــا العــراق وســور�، وكــان ذلــك بســبب اعتبــارات أيديولوجيــة، ولــيس بســبب دولتــني عــربيتني مــن خــارج القــارة 

  .)1(اعتبارات قومية أو عروبية

ن ذلـك ، وأوالعـريب يفريقـفريقية إىل تصوير أن هناك تنافسا دينيا بني اجلـانبني اإلومييل بعض الرؤى اإل

ىف العديــد مــن الــدول، لكــن تتجاهــل هــذه الــرؤى أن اإلســالم هــو  يمســيح -ييــرتجم ىف صــورة تنــافس إســالم

، وهـذا االنتشـار حـدث ىف ظـل ريقيـة، فهـو الـدين األكثـر انتشـارافاملسـيطر علـى أغلـب سـكان القـارة اإلالدين 

 -يقــارة، بــل وىف ظـل وجــود تنــافس مســيحقبـول لتواجــد ونشــاط البعثـات التبشــريية املســيحية ىف معظـم دول ال

ف بـني مشـال القـارة املسـلم، فريقيا، لكن حيـاول الـبعض تقـدمي هـذا البعـد كأحـد أبعـاد االخـتالإداخل  يمسيح

للشـمال، بـل وحـاول  الـذيفريقيا جنوب الصـحراء املسـيحية أو املسـلمة لكنهـا ذات إسـالم خمتلـف عـن إوبني 

وروج الـبعض ألن بعضهم الزج بـبعض األبعـاد الدينيـة ىف صـراعات داخليـة (جنـوب السـودان قبـل االنفصـال)، 

للســيطرة علــى القــارة  يفريقيــا، وأن هنــاك ســعإ يف للتوســع العــريب يه الصــراعات كــان اهلــدف منهــا التصــدهــذ

يـة، فريقية وجعلها قارة مسلمة عربية، وأن هذا التوسع بدأ من خـالل ضـم دول عـدة إىل جامعـة الـدول العرباإل

 اإلفريقـيفريقيـة ومـن بعـدها االحتـاد منظمة الوحـدة اإلدوات، وأكدوا أن األ نفسوحاول املفكرون العرب الرد ب

ويــة بضــم ســلطنة زجنبــار أو زجنبــار عربيــة اهل ي"نرييــر "عربيــة، كمــا أنــه بعــد اســتقالل تنجانيقــا قــام  يضــمان دوال

فريقية ية، وال حديث عن انضمام الدول اإل، وكان التساؤل ملاذا احلديث عن االنضمام جلامعة الدول العربقسرا

سـيطرة لل الـدويل، وملاذا ال يوجد حديث عن التنافس أو التعاون أو الكومنولث الربيطاين انكفونيةالفر مة للمنظ

فريقيـة إتفـوق قـدر�ا قـدرة دول  الـيتسـيات فريقيـة، ونشـاط الشـركات متعـددة اجلنعلى موارد وثـروات الـدول اإل

بواعــث علــى الشــك والريبــة، وعــدم الثقــة يثبــت أن هنــاك  تركيــز األفارقــة علــى النشــاط العــريبعــدة، وأكــدوا أن 

مــن البحــث عــن مظــاهر التعــاون،  ون البحــث عــن مظــاهر االخــتالف بــدالاملتبادلــة بــني الطــرفني، وأ�ــم حيــاول

  .)2(هلا مظهرا عد الديينو�خذون من الب

ظل سيطرة نظـم  لتؤكد على هذا االجتاه، خصوصا يف 2011منذ عام  مث جاءت ثورات الربيع العريب

 ذات توجهـات إسـالمية علــى الـدول العربيــة، حيـث انتهجـت هــذه الـنظم سياســات وتبنـت ممارســات أدت إىل

لنـا متشـدد، وسـوف تصـدر  يذات توجـه إسـالم فريقية مفاده أن هذه الدولترسيخ مبدأ ومدرك ىف العقلية اإل

، ولذا 2013و  2012 يطى ىف عامفريقيا الوسإو  هذا النمط من اإلسالم، خصوصا بعد ما حدث ىف مايل

لى أن مـا لـدى األفارقـة هـو عن القارة، وأكد ع بعيدا ياإلسالم يؤكد على أمهية عزل الشمال العريببرز توجه 
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ع ثقافتهـــا أكثـــر روحانيـــة، ال يســـعى للســـلطة، ويتناســـب مـــع واقـــع دول القـــارة، فقـــد امتـــزج مـــ يفريقـــإإســـالم 

 مشــال القــارة هــو إســالم وهــايب فريقيــة، ىف حــني أن مــا يفصــية اإلالتقليديــة، وأصــبح جــزءا مــن مكــو�ت الشخ

يسعى للسلطة، ويضحى جبزء من إقليمه لتطبيق الشريعة (السودان)، ويـرى اإلرهـاب ويدعمـه، ويـتحفظ علـى 

تــدين بــه (ليبيــا)، وأصــبح  الــيت)، ال حيــافظ علــى وحــدة الدولــة تدينــه (موقــف مصــر ممــا حــدث ىف مــايل قــرارات

األفارقـة  فريقيا، وهـو ذات توجـه بعـض املفكـرينمن اإلسالم أن يصبح أداة وحدة إل التساؤل كيف هلذا النمط

  بعــد ثــورات الربيــع العــريبأتــى مــع االســتعمار، لكــن كانــت ممارســات نظــم مــا  يالــذ يــةمــن منــط املســيحية الغرب

غـرب توجهـات ومواقـف هـذه الـنظم ىف تعميـق القطيعـة بـني كاشفة ورسخت ملدركات بعينهـا، حيـث اسـتغل ال

فريقيــة أثــرت علـى مواقــف ومــدركات الــدول اإل ن حتــديث مواقــف بعـض هــذه الــنظم الــيتالعـرب واألفارقــة، وميكــ

  :على النحو التايل

  : نظام اإلنقاذ ىف السودان:أوال

ما يطلق عليه ثورات الربيع بداية مرحلة  يالسودان أن ثورات السودان كانت هيرى الكثريون من قادة 

، والواقع أنه من حتليل التوجهات، وطبيعة املمارسـات، ونتـائج هـذا النظـام ميكـن أن يتأكـد وجـود رابطـة العريب

، فقـد السـوداين، ومل تكن نتائجهما مرضية للشـعب 1989و  1964 وعية، فقد قام شعب السودان بثوريتن

ــــورة  ــــة اإلســــالأنصــــار امل 1964ســــيطر علــــى ث ــــة بتصــــورا�م الطائفي ــــة واملريغني مية، وســــعوا إلجيــــاد دســــتور هدي

ازدادت معـه وتــرية  يالوقـت الــذ ني، وأصــحاب التوجهـات املخالفــة، يف" اهلــدف منـه اســتبعاد اجلنـوبيي"إسـالم

وقــع  ياجلــوار، ومــع ســوء الوضــع االقتصــاد كانــت جتــد داعمــني هلــا مــن دول  الــيتاحلــرب األهليــة مــع اجلنــوب، 

ق ، ومت توقيـــع اتفـــااالشـــرتاكيســـعى لتبـــىن الـــنهج  يالــذ ي"النمـــري جعفـــر "بقيـــادة  1969شـــهر مـــاي  انقــالب

، ومعاداتـه للماركسـيني، وتضـييقه 1971بعد انقـالب هاشـم العطـا عـام  ي، لكن منري 1972أديس أ�� عام 

بقوانني  يعن تطبيق ما مس " ليعلنه، لذلك اجته ليتحالف مع "الرتايباخلناق على األحزاب كان قد فقد أنصار 

ــــردت األوضــــاع  ــــة، وت ــــرية احلــــرب األهلي "الشــــريعة اإلســــالمية"، أو "قــــوانني ســــبتمرب"، وهــــو مــــا أدى لــــز�دة وت

حتــاول اســتخدام  األحــزاب الطائفيــة ىف الســودان الــيتلتعــود  1985االقتصــادية، وانتهــى األمــر �نتفاضــة ســنة 

  .)1(الدين كوسيلة للوصول للسلطة

، ووصــول نظــام 1989مســات الواقــع السياســي ىف الســودان ىف الثمانينيــات إىل وقــوع ثــورة وقــد أدت 

تعاملـه  ارات اإلسالمية بصورة أكثر تطرفا يفنتهج الشعا ي) إىل احلكم، وهو النظام الذشريالب-الرتايباإلنقاذ (

واإلرهـاب للـدول ا�ـاورة، مع املعارضني، ورفع راية اجلهاد ىف التعامـل مـع اجلنـوب، وىف تصـدير أعمـال العنـف 
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وهــذا مــا مت حتــت شــعار "فليــذهب اجلنــوب إىل اجلحــيم حــىت نطبــق الشــريعة ىف الشــمال"، وعنــدما عجــز نظــام 

اإلنقــاذ عــن اســتيعاب اجلنــوب كــان هــو أول مــن دفــع هــذا اإلقلــيم لالنفصــال مــن خــالل "اتفــاق الســالم مــن 

تقريــر  أقــر حبــق اجلنــوب يف يصــالية اجلنوبيــة، والــذركــات االنفمت توقيعــه مــع احل والــذي، 1995الــداخل" ســنة 

كـان   ركة الشعبية لتحرير السودان الـيتمن السلطة عن التفاوض مع احل املصري واالستقالل، وهذا ما مت تفضيال

كانـت تدعمـه معظـم دول اجلـوار، غـري   يذاملوحـد، وهـو اخليـار الـ ملفضل الدفاع عن السودان العلماينخيارها ا

أخــرى  انفصـالنقـاذ/ اإلخـوان أدت إىل انفصــال اجلنـوب، وهـو نظـام مرشــح حلـدوث حـاالت أن سياسـات اإل

مسات أول جتربة حتمل  يهعالقاته مع دول اجلوار، وهذه  يدارفور والنوبة والشرق، هذا فضال عن تردرمبا ىف 

تبقـــى حتـــت  يتألوضـــاع ســـكان اإلقلـــيم الـــ ك لدولـــة موحـــدة، وتـــردٍ بـــني الـــدول العربيـــة، تفكـــ يوصـــف إســـالم

  .)1(حكمها، وعالقات عداء مع العديد من دول اجلوار

  : الصومال: حالة الالدولة بعد سيطرة اإلسالميني:�نيا

ىف بدايـــة  ي"ســـياد بـــر "شـــهدت انتفاضـــة مـــن قـــوى ترفـــع شـــعارات وطنيـــة ضـــد نظـــام  الدولـــة الـــيت يهـــ

التسعينيات؛ ألنه مل يصل إىل حتقيق حلم الصومال الكبري، وأهدر ثروات الصومال ىف حروب شاملة، وكان ذا 

رض مــع املعارضــة، ومــع ضــعف النظــام وســقوطه اســتقلت األجــزاء الشــمالية حتــت اســم "مجهوريــة أ قمعــي�ــج 

  يكــك الصــومال، وهــو املنــاخ الــذولتف الفرصــة للحــرب ياجلنــوب لتعطــ الصــومال"، وتــدخلت بعــض القــوى يف

اإلغاثــة واملعــو�ت للشــعب دخلــت حتــت مظلــة  ترفــع شــعارات إســالمية، والــيت ن مناســبا للجماعــات الــيتكــا

سالمية املتناحرة واملتحاربة معا، مثل التحـالف ، مما أدى إىل بروز العديد من احلركات واجلماعات اإلالصومايل

 الصـــــومال، واحملـــــاكم اإلســـــالمية �رة، مث حركـــــة شـــــباب ا�اهـــــدين، �رة؛ وهـــــو امتـــــداد القاعـــــدة ىف ياإلســـــالم

فريقيـة ىف هـذه احلـرب، فقـد إمن الكل ضد الكل، بل وشهدت تدخال مـن دول وأصبحت هناك حالة حرب 

، وهذا  ة، وكل هذه الدول تدخلت بدعم غريب، وأوغندوبورونديتدخل ىف الصومال كل من إثيوبيا، ورواندا، 

  .)2(ة اإلسالمية الثانية، ضياع دولة الصومال، وحرب أهلية هلا أبعاد إقليمية كائنة ومستمرةكان نتاج التجرب

                                                           
  و   . 226 .ص.، ابقمرجع سإبراهيم نصر الدين، "�ثري توجهات وسلوك......"،  - 1

 - Amir H. Idris, Conflict and Politics of Identity in Sudan (New York: Palgrave 

Mackmillan, 2005), pp. 43-56. 

  . و 227و  226 ص. ص ،سابقجع مر إبراهيم نصر الدين، "�ثري توجهات وسلوك......"،  - 2

- Alice Bettis Hashim, "Globalization and Africa: Reconstructing the Failed Somali State and Reviving National 

Identity", Asfa Jalat (ed.), State Crises, Globalization, and National Movements in North East Africa (London: 

Routledge, 2004), pp. 182-200.  & 

- Marc Antoine Pésure de Montclos, "A Refugee Diaspora: When the Somali Go West", Khalid 

Koser (ed.), New African Diasporas (London: Routledge, 2003), pp. 37-52. 
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  : مصر وجتربة سنة من حكم اإلخوان:�لثا

 يىف مصــر إىل تــرد 2011جــانفي 25أدت ممارســات نظــام اإلخــوان الــذين أتــوا إىل احلكــم بعــد ثــورة 

لنهــر  يعلــى االتفــاق اإلطــار رفــض التوقيــع  اســتمر النظــام يففريقيــة، حيــث األوضــاع والعالقــات مــع الــدوائر اإل

حملاربة اإلرهاب  الفرنسي النيل، بل ونظم أنصار اإلخوان وقفة احتجاجية أمام السفارة الفرنسية إلدانة التدخل

، بــل وأدان مــايل �دانــة اإلرهــاب يف يعلــى قــرار منظمــة التعــاون اإلســالم ي، بــل وحتفــظ النظــام الرمســىف مــايل

، ىف حــني ثبــت أن هنــاك عناصــر وهابيــة تكفرييــة مــن مصــر، والســودان، وليبيــا، الفرنســيالــرئيس هــذا التــدخل 

ا علــى عاتقهــا أخــذت فيــه فرنســ يالوقــت الــذ ، هــذا يفتشــرتك ىف حماولــة انفصــال مشــال مــايلوتــونس، واجلزائــر 

، وبقــرار مــن جملــس األمــن، وبســماح مــن فريقيــةومت ذلــك بتأييــد عــدد مــن الــدول اإل ،الــدفاع عــن وحــدة مــايل

املسـتوى  يف ي، يضـاف إىل هـذا الـرتديفريقـفريقيا (ايكواس)، ومن االحتاد اإلإاالقتصادية لدول غرب اجلماعة 

كان عليه الوضع ىف مصر خالل هذه السنة من تفكك، وسـوء أوضـاع اقتصـادية   ي، وواقع احلال الذياإلقليم

أن يعيد هلذه العالقات تواز�ا،  2013جويلية  30يستطيع نظام ما بعد  ، ويصبح التساؤل هل)1(واجتماعية

  وأن يكسر عزلة مشال القارة.

  : ليبيا ومستقبل دولة تتجه حلالة الالدولة:رابعا

، وحــاول خلــق حالــة مــن ينــتهج سياســات إســالمية وســطية بقيــادة القــذايفالســابق  كــان النظــام الليــيب

ه عالقــات اجلماعــات التكفرييــة الوهابيــة، وكانــت لــ يبعــض سياســاته، لكنــه كــان يعــاد فريقيــا يفإالتواصــل مــع 

 يريـر السـودان، بـل وكـان يـدعم متمـردالسـودان، لـذا كـان يـدعم احلركـة الشـعبية لتح عداء مـع نظـام اإلنقـاذ يف

ل االنتفاضـة ت التكفرييـة تسـتغدارفور، ولكنه كان حيافظ على وحدة ليبيا، وهذا مـا جعـل العديـد مـن اجلماعـا

سدة  ليبيا، لتصبح هذه اجلماعات يف لتعطى مربرا لتدخل الناتو يف 2011 يفريف يف قذايفبدأت ضد ال اليت

، مـع عــدد مـن العســكريني الليبيــني الـذين مت أخــذهم مـن تشــاد إىل الــوال�ت ليبيــا بعـد رحيــل القــذايف احلكـم يف

بعـض ليبيـا بعـد أن حاولـت  حـرب الكـل ضـد الكـل يفوهو ما يفسر  املتحدة، ومت منحهم اجلنسية األمريكية،

حل، وحاولـت مجاعــات علــى الـبالد، وبــدأت تتجـه �لعنــف حنـو دول الســا ياجلماعـات فـرض التوجــه اإلسـالم

أن تدافع عن مصاحلها القبلية واإلثنية، وبدأت النعرات القبليـة �ـدد مسـتقبل ليبيـا املوحـدة، بـل  موالية للقذايف

  .)2(و�دد دول اجلوار
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  : تونس: ائتالف حتت مظلة اإلخوان:خامسا

األســاس  يأن تكــون هــ -اعــة اإلخــوان املســلمنيأحــد فــروع مج –اســتطاعت حركــة النهضــة التونســية 

، وذلــــك حبكــــم قــــدرا�ا 2011 ســــقاط نظــــام زيــــن العابــــدين بــــن علــــى يفبعــــد إ التونســــيللمشــــهد السياســــي 

مـع قاد�ـا الـذين اضـطهدوا  شـعيب، وهـذا مـا توافـق مـع تعـاطف مصادرها التمويلية، والدعم الـدويلالتنظيمية، و 

ة متكنهــا مـن الســيطر  الـيتجـد أن هــذه احلركـة تنــتهج فقـط السياســات نظمــة السـابقة علــى الثـورة، لكــن و مـن األ

وشارك بعـض هـؤالء  بعينه، كذلك زاد نشاط الوهابيني التكفرييني، على تونس، دون أن تتبىن مشروعا �ضو�

ســور�، مبــا أدى إىل حالــة مــن الفوضــى، عــادت معهــا الشــرطة إىل ســابق  دول اجلــوار ويف ف يفىف أعمــال عنــ

، وهو ما دفعهـا لتقـدمي )1(مصر مصري األخوان يف يرمبا تالق أدى لتآكل شعبية حركة النهضة اليتعهدها، مبا 

  العديد من التنازالت ىف املرحلة التالية حىت تتالىف هذا املصري.

  :يحماوالت لتكرار النموذج اإلسالم :: اجلزائرسادسا

حتـــاول جبهـــة اإلنقـــاذ اجلزائريـــة أن تعيـــد تنظـــيم صـــفوفها الســـتغالل أيـــة ثـــورات أو احتجاجـــات شـــعبية 

الــدول العربيــة، كمــا حتــاول مجــع  ي�قــ د األمــور علــى غــرار مــا حــدث يفحتــدث ىف اجلزائــر للســيطرة علــى مقاليــ

حالـــة حـــدوث تطـــورات داخـــل الدولـــة،  نقـــل املعركـــة إىل اجلزائـــر يف يـــة حوهلـــا رغبـــة يفالعناصـــر الوهابيـــة التكفري 

  .)2(و�خذ هذه اجلماعات منطقة ساحل الصحراء منطقة عمل هلا اآلن

  :ير أ�ا بعيدة عن التأثري اإلسالم: املغرب وموريتانيا: دول تظهسابعا

اخلــوف مــن وصــول املــد  بســبب تنتــاب القيــادة السياســية ىف املغــرب وموريتانيــا حالــة مــن عــدم اليقــني

الرايـــة ترفـــع  الـــيتبعـــد تزايـــد االعتصـــامات واإلضـــرا�ت، وبـــروز العديـــد مـــن احلركـــات  إليهـــا، خصوصـــا يالثـــور 

أن هــذه احلركــة تعتــزم اخلــروج مــن ممارســة العمــل السياســي إىل القيــام بعمليــات  اإلســالمية، حيــث �ت واضــحا

ة، وهـــذا مـــا يزيـــد مـــن رهابيـــإاعـــات ��ـــا مجاعـــات عـــالن بعـــض اجلمالنظـــام � العنـــف واإلرهـــاب، لـــذلك �در

  .)3(الدولتني يواجهها النظام السياسي يف التحد�ت اليت

 ، وبعـد التغيـريات الـيتربيـع العـريباعتلـت سـدة احلكـم بعـد ثـورات ال هذا هو حال الـنظم السياسـية الـيت

ختشـــى مـــن الثـــورات  ال تـــزال و حـــال الـــدول الـــيت، وكـــذلك هـــعديـــد مـــن الـــدول املتجـــاورة جغرافيـــاال حـــدثت يف
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اعتلــت الســلطة مل  الــيتحــدثت ىف بعــض هــذه الــدول، لكــن املالحــظ أن احلركــات اإلســالمية  والتغيــريات الــيت

قامت من أجلها هذه الثـورات، وحاولـت فقـط االسـتئثار �لسـلطة، وانتهجـت  اليتحتقق األهداف والتطلعات 

توافقـت  ياسا�ا وتوجها�ا اخلارجيـة، الـيتملختلفة، وكان لسسياسات التمكني للسيطرة على الدولة بقطاعا�ا ا

بـــني العـــرب  خلــق مـــا يشــبه حزامـــا فاصــال فريقيـــة جمــاورة، األثـــر يفإديـــد مــن التغيـــريات ىف أنظمــة ودول مــع الع

الســــاحل  ، ومنطقــــةفريقيــــا الوســــطى، ومــــايلإد مــــن الصــــومال حــــىت نيجــــري�، مــــرورا �لســــودان، و واألفارقــــة ميتــــ

وأ�ــم مصــدر ، مث نيجــري�، بشــكل يؤكــد أن العــرب مــا هــم إال مســتعمرون للقــارة جيــب أن يرحلــوا، يالصــحراو 

، وحماولــة اجلماعــات مــايل ، و�كــد ذلــك بعــد تطــورات الوضــع يفاإلرهــايب يالتكفــري  تصــدير اإلســالم الوهــايب

 الـيتهـات اإلسـالمية فريقيـا الوسـطى، ورفـض التوجإ على مشال الدولة، وكذلك مـا حـدث يفرهابية السيطرة اإل

نيجري�، ووصل  ن، وطبيعة نشاط حركة بوكو حرام يفجنوب السودا انفصال، وكذلك "سيليكا"جاء �ا نظام 

عــات العربيــة مطــاردة أصــحاب اهلويــة العربيــة أو اإلســالمية، واستئصــال اجلما بعــض هــذه الــدول إىل األمــر يف

ب وتواجـدهم، أو حـدة الـرفض للعـر  يدلل علـى تنـاميا الوسطى، وهـو مـا يـفريقإو  مايل جسد�، كما حدث يف

  .)1(هذه القارة فريقية يفصبغهم �هلوية اإل

وقفهــا مــن دول ثــورات الربيــع فريقيــة، ومطبيعــة ســلوك األنظمــة السياســية اإل وقــد حــاول الــبعض تفســري

�ــا أغلبيــة  الــدول الــيت رات الثوريــة ىف بالدهــم، وخباصــة يف��ــم خيشــون مــن تكــرار هــذا الســيناريو والطفــ العــريب

�ـا  تشـهد حركـات متمـردة، أو الـيت الـيت األوضاع االقتصادية، وكذلك الـدول تشهد ترد� يف إسالمية، أو اليت

  يت النحـو الـذتشـهد حمـاوالت توريـث للسـلطة علـى ذا اليتأنظمة حكم مستمرة منذ سنوات، وبعض الدول 

ات وتـداعيات علـى حركـات كانـت هلـا �ثـري   العـريبات الربيـع كان ىف الـدول العربيـة، ويؤكـد هـذا التوجـه أن ثـور 

، وأوغنــدة، يزميبــابو  )، والعديــد مــن احلركــات يفWe're Fed Upالســنغال (حركــة شــبعنا  متمــردة يف

وأجنـوال، وبوركينافاسـو، إىل جانــب �ثـريات عــدة غـري مباشــرة علـى الكثـري مــن الـنظم السياســية، ويـرون أن هــذه 

النظـام، ومسـتوى  عدة عوامـل، منهـا: شـكل نظـام احلكـم، وطبيعـة ممارسـاته، وعمـر هـذا التأثريات تتوقف على

وتكـــوين القـــوات املســـلحة ، ومعـــدالت التعلـــيم واألميـــة، ي، ومســـتوى املعيشـــة، ودرجـــة الـــوعياألداء االقتصـــاد

 ركـات علــى مســتوى شـباب هــذه الــدول يفنظــام احلكــم، كمـا تتوقــف علــى عمـق و�ثــري تلــك التح وموقعهـا يف

                                                           
  .    و 232 .ص ،ابقمرجع سإبراهيم نصر الدين، "�ثري توجهات وسلوك......"،  - 1

(القاهرة: اهليئة العامة لالستعالمات، آفاق أفريقية عادل عبد الصبور حسن، "التدخل العسكرى ىف ماىل، ومواقف األطراف اإلقليمية والدولية"،  -

  .112-93 ص.)، ص 2013 يفري، ف37ع.، 11ا�لد 
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نقــل املعلومــات واالتصــاالت، لكــن نقطــة التأكيــد أنــه كــان هلــذه  يــا واســتخدام تطبيقا�ــا احلديثــة يفالتكنولوج

  .)1(الثورات التأثري الواضح على سلوك وتصرفات حكام دول جنوب القارة

ة قـــفريقيـــة إذا أُضـــيف إليـــه حقيعلـــى العالقـــات العربيـــة اإل العـــريب ويكتمـــل التصـــور لتـــأثري ثـــورات الربيـــع

ة العســكرية األمريكيــة فريكــوم (القيــاديقيــة يــتم تــدريبها علــى يــد قــوات الفر مفادهــا أن أغلــب جيــوش الــدول اإل

يـــؤثر علـــى االســـتقرار  ي) الـــذيمكافحـــة اإلرهـــاب (اإلســـالم ييقيـــا) ارتكـــا�ً إىل قاعـــدة مهمـــة هـــفر املشـــرتكة إل

 فريقية، خصوصا أن صورة العريبعلى مستقبل العالقات العربية اإل ، وهو ما يوضح خطورة الوضع احلايلعايلال

مرحلة  مرحلة، ومستعمرا ومستغال يف �جر الرقيق يف أضيفت إليها بعض األبعاد اجلديدة، فبعد أن كان العريب

ا وأفريقيـــ مـــايللفـــرض لغتـــه ودينـــه وثقافتـــه ىف مرحلـــة أخـــرى، أصـــبح إرهابيـــاً، ويبـــدو أن حالـــة  ي�ليـــة، والســـاع

  .)2(الوسطى مرشحة للتكرار فيما بني الدول األفريقية جنوب الصحراء

د علـى معـايري انتمـاءهم فروعربيـة لـيس يف حاجـة إىل التأكيـميكـن القـول أن املنتمـني للـدول اإلمما سـبق 

ة �تت ملحة التأثري، وإمنا احلاج ة و�بتة ومستمرة يففريقية وهويتها القارية، ألن معايري االنتماء راسخللقارة اإل

ل ، وهـو مـا ميكـن أن ميهـد السـبيياتلبا الكثري مـن السـيشو� ات والصورة الذهنية املغلوطة اليتلتصحيح املدرك

فروعربيــة، وميكــن تفعيــل وتوثيــق أســس الــرتابط فريقــي يف هويــة تلــك الــدول اإللتفعيــل �ثــري ومظــاهر املكــون اإل

يـــل التنظيمـــات واملؤسســـات فريقـــي، وتفعوالتـــداخل العـــريب اإلأوجـــه الـــرتابط فريقـــي مـــن خـــالل إبـــراز  اإلالعـــريب

 كالت العالقة بني الطـرفني، وأيضـا، وكذلك إجياد واستحداث األطر التنظيمية اليت تسهم يف حل املشاملشرتكة

 علـى كليهمـا، يف النظام العاملي وتـؤثر سـلبا تحوالت اليتالر وحتد�ت العوملة و على الطرفني التعاون ملواجهة أ�

اه العـرب، بـل فريقيـة جتـالتـأثري السـليب علـى املـدركات اإل تيسـبقه وقـف املمارسـات العربيـة ذا وهو مـا البـد أن

  فريقية دول مشال القارة، وهو ما سيتم تطبيقه على احلالة املصرية.إوجيب التأكيد على 

  فريقي يف اهلوية املصريةأزمة املكون اإل: املبحث الثاين

ميـة حضـارة أن احلضـارة املصـرية القد -جنـوب الصـحراء–بعض املفكرين األفارقة يف الوقت الذي يرى 

جنلوفــون، الــذين يف اإل ن، إىل جانــب بعــض املفكــرينفــو انتشــرت بــني املفكــرين الفرانكو  زجنيــة، وهــي الرؤيــة الــيت

فريقيـة لقـارة اإلنسـان األول، وأن �ريـخ ا"حافظة تراث العـامل"، ومهـد اإلفريقيا هي "مهد احلضارة" وإرأيهم أن 

                                                           
1 - Lydie Boka, "Impact of the North Africa Revolutions on Sub-Saharan Africa", Paper 

Presented to African Governance Monitoring & Advocacy Project, Open Society 

Institute (New York: Open Society Institute, 2012), pp. 1-7. 

  .232 .ص ،ابقمرجع ست وسلوك......"، إبراهيم نصر الدين، "�ثري توجها - 2
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تعــرض حلملــة تزويريــة حــىت يــتم صــلته �سســه احلضــارية (احلضــارة املصــرية القدميــة)، وحــىت يــتم تربيــر اســتعمار 

  فريقية للحضارة املصرية من خالل املطالب التالية:حمور هذا الفصل إبراز السمات اإل القارة، وسيكون

  فريقي.: مصر يف الفكر اإلاملطلب األول

  فريقي يف اهلوية املصرية.دالئل أزمة املكون اإل :املطلب الثاين

  فريقياملطلب األول: مصر يف الفكر اإل

القدمية  فريقية، �عتبار أن احلضارة املصريةكتعبري عن اهلوية اإل  ض املفكرون األفارقة "الفرعونية"قدم بع

فريقيــا، وقــدموها �عتبارهــا حضــارة زجنيــة، كوســيلة للتأكيــد علــى قيمــة ووجــود ودور هــي املرجعيــة احلضــارية إل

 اإلطــار إســهاماإلنســان األســود يف التــاريخ واحلضــارة اإلنســانية، وأن اإلطــار احلضــاري لألفارقــة يســبق ويفــوق 

إرادة األفارقة يف الرفض ، ومع استهداف االستعمار تدمري )1(املرجعي الذي للبيض املتمثل يف احلضارة اليو�نية

واملقاومــة، لــذا عمــل علــى إخضــاع الســود مــن خــالل تشــويه ماضــيهم وإرثهــم احلضــاري، حــىت خيضــعوا لــذلك 

تؤكد ال دور  اليتفريقي، لذا حاول الغرب �ستخدام الدراسات العلمية إذج الغريب، وأن يرتكوا كل ما هو النمو 

تقاء أن األسود هـو يف ذيـل قائمـة اإلنسـان، بـل أنـه املرحلـة حضاري للزجني، بل وأكدت نظر�ت النشوء واالر 

دوا كافة التوجهـات األفارقة احلضاري ويفن إسهامتسبق احليوان، لذا حاول املفكرون األفارقة التأكيد على  اليت

  .)2(ثبات غري ذلكإحاولت  والنظر�ت اليت

، )3(العـامل" مديينم "أعظم الناس، وهم "الفرعونية" أن املصريني القدماء ينتمون للزنوج، وه أنصاريرى 

، مؤكدين أن شهادة العديد 4ولني  عن نقل الفكر والثقافة لليو�ن اليت هي املرجعية احلضارية للغربؤ وأ�م املس

"سرتابون" تؤكد على زجنية الة القدامى، أمثال "هريودوت"، و"فولين"، و"تيودر الصقلي"، ومن املؤرخني والرح

�ر، كــان رمــز الشــر، وهنــاك أدلــة يف اآل  ا أن اللــون األســود �ــا كــان يرمــز للخــري، واألبــيضهــذه احلضــارة، كمــ

واملعابـد، ومواريـث الوضـع االجتمــاعي تؤكـد علـى مكانــة السـود يف هـذه احلضـارة القدميــة، بـل أن شـكل واجتــاه 

واضح يف هذه احلضارة، إن مل تكن هي حضارة  إسهامهلم  -على األقل –ت تؤكد على أن السود كان ااهلجر 

                                                           
  .6 .)، ص2013(القاهرة: معهد البحوث والدراسات األفريقية، جامعة القاهرة،  ورقة حبثية غري منشورةقنصوة، "األصول الفكرية للوال�ت املتحدة األفريقية"،  يصبح - 1

2 - Charles C. Verharen, "the New World & the Dreams to Which it May Give Rise: An 

African and American Response to Hegel's Challenge", Journal of Black Studies (London: 

Sage Publication, Vol. 27, No. 4, March 1997), pp. 475-477 

  .198-197 .ص )، ص2000(مصراتة: الدار اجلماهريية للنشر والتوزيع واإلعالن،  : اجلذور التارخيية واألمريكية واألفريقية ىف القرن التاسع عشرفريقايننشأة التيار اإلأورينو داالر، هيثم اللمع (مرتجم)،  - 3

4 - Wyatt MacGaffey, "Who Owns Ancient Egypt?" The Journal of African History 

(Cambridge: Cambridge University Press, Vol. 32, No. 3, 1991), pp. 515-519. 
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زجنية �لكامل، بل يرون أن الزنـوج حتـت �ثـري الظـروف املناخيـة والطبيعيـة والتارخييـة اسـتقروا حـول النيـل، وبنـوا 

هذه احلضارة، وبفعل التغريات املناخيـة الالحقـة تركـوا هـذه املنطقـة متجهـني إىل منـاطق أخـرى، وهـو مـا تؤكـده 

خـر، وأن القـارة مـوطن مـن آفريقـي أسـبق مـن أي �ريـخ اإلغوية، وهـو مـا يؤكـد أن التـاريخ احلضـاري الروابط الل

  .)1(فريقية مصر �رخيياإاملواطن اجلنوبية للحضارة، وهو  إثبات و�كيد على 

تؤكـد أمهيـة املكـون  والـيتوليست هناك حاجـة إىل مناقشـة تفصـيلية للطبيعـة األفريقيـة حلضـارة املصـرية، 

تكونــت  الـيترمبــا تـرد علــى الكثـري مــن االدعـاءات واملــزاعم واملـدركات الســلبية  والـيتريقـي يف اهلويـة املصــرية، األف

لــدى األفارقــة جنــوب الصــحراء عــرب مراحــل �رخييــة، فهنــاك أدلــة  تفنــد تلــك التوجهــات الســلبية، لكــن هنــاك 

تخدامها يف حتسـني العالقـات العربيـة حاجة إعـادة تقـدمي وفهـم تلـك األدلـة، حـىت يصـبح لـدينا القـدرة علـى اسـ

  فريقية، وميكن التأكيد على أن أهم تلك األدلة:اإل

  : األدلة اللغوية والثقافية:أوال

�عتبار أن اللغة هـي املعيـار أو الوعـاء األساسـي الـدال علـى مكـو�ت ومسـات اهلويـة الشـاملة لدولـة أو 

تكشف شكل التأثريات والعالقات الثقافية واحلضارية، وتكشف العديد من األدلة اللغوية  اليت فهيجمتمع ما، 

فريقيـة، خاصــة أن التطـور اللغـوي يف ا�تمعـات املســتقرة للغـة املصــرية القدميـة واللغـات اإلالعالقـة الراسـخة بـني ا

ريقية، خاصـة فإذه اللغة ولغات ا التطابق بني هبعاد التشابه ورمبأبطء، وتكشف األدلة عن الكثري من حيدث ب

ة املصــرية ريقيــا، وهــو مــا ميكــن معــه التأكيــد علــى التــأثري املتبــادل والتــداخل بــني احلضــار إفلغــة الولــوف يف غــرب 

  .)2(فريقيةالقدمية، واحلضارات اإل

رية صـوإذا مت ربط هذا التشابه اللغوي مـع التـأثري الواضـح واملسـتمر للغـة املصـرية القدميـة علـى العاميـة امل

هــا ومفــاهيم العاميــة، وهــو مــا يوضــح  كثافــة �ثر  ألفــاظثباتــه مــن خــالل دراســة إ، وهــو مــا ميكــن اآلناملنتشــرة 

ووحـدة إدراكهـا العـام، ويؤكـد الشخصـية املصـرية،  واتصـالداللـة علـى اسـتمرار  ي�ملصرية القدمية، وهو ما يعط

الـرغم مـن �ثرهـا �ملراحـل الطويلـة مـن االسـتعمار  فريقيـة، علـىتمرار اتصـاهلا �صـلها وجـذورها اإلعلى اس أيضا

فريقي يف اهلوية اجلامعة والعقل ا�تمعي ؤكد على استمرار �ثري املكون اإلوالغزوات، لكن يظل الدليل اللغوي ي

املصري، لكن تسعى عدد من القوى إلغفال وإنكار هذا املؤثر؛ رغبة منها يف ربط مصـر بـروابط أخـرى، حـىت 

  .)3(بية، ويف رأيهم أن دوائر االنتماء متعارضة وليست متكاملةلو كانت عر 

                                                           
  .25-5 .)، ص ص1995(القاهرة: دار العامل الثالث،  األصول الزجنية للحضارة املصرية شيخ انتا ديوب، حليم طوسون (مرتجم)، -1

  .220-176 .ص ص ، نفس املرجع – 2

  . و267-259و  18- 5 .)، ص ص2010(القاهرة: اهليئة املصرية العامة للكتاب، مكتبة األسرة،  يالفولكور القبط يفمقدمة ، عصام ستايت - 3

  .25- 5 .)، ص ص2004(القاهرة: اهليئة املصرية العامة للكتاب، مكتبة األسرة،  أصل األلفاظ العامية من اللغة املصرية القدمية سامح مقار، -
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  نثروبولوجية:نيا: األدلة األثرية واأل�

نثروبولوجية أن "حـام بـن نـوح" هـو أصـل السـود يف العـامل، حـىت أن لفـظ حـام يف اللغـة تؤكد الرؤى األ 

عنـد حـديثها عـن لعنـة نـوح البنـه حـام، العربية تعين "حرارة أو أسود أو حمروق"، وهـذا مـا تؤكـده الـرؤى الغربيـة 

حفــادهم مــن رق وعنصــرية، أوهــو مــا يــربر كــل مــا مت معهــم ومــع  ليصــبح نســله (مــن الســود) حتــت هــذه اللعنــة،

لكن عندما يثبت أن احلاميني هم بناة احلضارات، وقتها يصبح البيض هم احلـاميني، وإن كـان اإلدعـاء األخـري 

صـــريني مـــن احلـــاميني، وأن لـــو�م كـــان األســـود، لكـــن �ثـــرت �ملراحـــل مـــن الضـــعف أن ينتشـــر، فالثابـــت أن امل

االستعمارية الطويلة، فقد أطلق املصريون القدما على بالدهـم لفـظ "كيميـت" الـيت تعـين "األسـود أو الطيـين"، 

ويعود البعض �صـل كلمـة مصـر إىل "مصـرامي بـن حـام بـن نـوح"، وهـو احلفيـد املوعـود �ن يكـون األصـل ألمـة 

  .)1(كةمبار 

يف لوحــات وادي  علمــاء املصــر�ت أن بعــض ملــوك مصــر القدميــة، والطبقــات املقربــة مــنهم يؤكــد أيضــا

صـــحاب اللـــون األســـود، بـــل أن الكثـــري مـــن امللـــوك املصـــريني صـــوروا أنفســـهم �للـــون األمحـــر أامللـــوك كـــانوا مـــن 

اللـون األمحـر متييـز  واختـذواالداكن، مـع أنـه ال يوجـد جـنس أمحـر، لكـن هـو درجـة مـن درجـات اللـون األسـود، 

ك خفرع، تعطى ذات مالمح الزنوج،  لزويريس، واملألك مينا، وامللك هلم، ويؤكدون أن مسات ومالمح متثال امل

كما أكدوا أن امللك "منتوحتـب األول" مؤسـس األسـرة احلاديـة عشـر، هـو مـن أصـل زجنـي، كـذلك أكـدوا أن 

 ع أن مالبسـه �للـون الـذهيب، ومالمـح متثـال امللـك سنوسـرت،تلوين وجه "توت عنخ أمون" �للون األسود، م

وأن والدة امللك حتتمس األول من جنوب مصر، كل ذلك يعطى داللة على أن املصريني القـدماء مـن الزنـوج، 

أو على األقل أن الزنوج كان هلم دور، وأنه مل يكن يف احلضارة املصرية "رق"، وأن اللون األمحر الداكن، ولـون 

ا هي إال تدرجات داخـل ذات اللـون، وهـو تصبغ متاثيل هذه احلضارة، م الذيالزجني "النحاسي أو األسود"، 

  .)2(ما يؤكد على زنوجة تلك احلضارة

أن أفريقيا بكاملها مل تعرف سوى العنصر الزجني، لكن بدرجات  األنثروبولوجيةتؤكد العديد من الرؤى 

عبيــداً يف خمتلفــة، بينمــا كــان التــدرج اللــوين بتــأثري عوامــل خارجيــة، وأنــه مل يكــن مــن األفارقــة  إثنيــةوانتمــاءات 

مـن العبوديـة والـرق، فـالرق جـاء مـع  أمنـاطاحلضارة املصرية القدمية، بل أنه مل تعـرف تلـك احلضـارة السـامية أيـة 

البيض، فاللون األسود كان لون بعض امللوك والكهنة (الفئة األعلى يف احلضارة املصرية)، ومن الصعب تصور 

والقــراءة الغربيــة ملــورو�ت تلــك احلضــارة هــم مــن حــاولوا  أن يكــون هــو ذاتــه لــون عبيــد أو رق، وأن االســتعمار 

                                                           
    .28 - 27 ص.  ص ، ابقس مرجعشيخ انتا ديوب،  - 1

  .86-35 .ص ص، نفس املرجع – 3
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تشــويه أســس ومســو هــذه احلضــارة، وخلــق الفــارق بــني األفارقــة واملصــريني، وهــو مــا اســتمر يف �كيــد اخلــالف 

  .)1(فريقياإواالختالف بني مشال وجنوب صحراء 

  �لثًا: األدلة الدينية واالجتماعية:

فريقية، حـىت أن الـبعض ه الواضح يف احلضارة والثقافة اإلالغييب �ثري اهد أن للبعد و شتؤكد العديد من ال

يفسر نشأة بعض ا�تمعات، ووجود بعض احلضارات، واستمرار بعض الدول �سباب وقوى فوق بشرية، بـل 

عض طرح رؤية مفادها فريقية، حىت أن البطورات يف احلضارات وا�تمعات اإلويتم تفسري بعض املمارسات والت

 للعامل كله، و�كـد وصلت إىل التوحيد، ووحدة هللا ا�ا كانت من أوىل ا�تمعات اليتفريقية ومجاعالقارة اإلأن 

تعين أن احلدس يقود إىل التأكـد �ن الكـون عبـارة عـن شـبكة  اليتذلك من خالل فكرة "األحادية الظواهرية" 

وجود احلقيقي، وأمـن األفارقـة أن هللا هـو قـوة من  قوى خمتلفة يكمل بعضها البعض، وهي تعبري عن قوة هللا امل

 تفضـي والـيتالقوى، وأن وحدة الكون حتققت يف هللا من خالل احتاد القوى املتقابلة واملتكاملـة الصـادرة عنـه، 

فريقي، حىت عنـد كفـاحهم للتحـرر ين والغيبيات يف العقل اجلمعي اإل، وهذا ما يفسر مكانة الدإهليةإىل وحدة 

فريقيــة هــي جمتمعــات زراعيــة، لــدين، خاصــة أن معظــم ا�تمعــات اإلســتخدموا الهــوت التحريــر واواالســتقالل ا

تـتحكم يف قواهـا  بقاءها يرتبط بقوى غيبيـة هـي الـيت متيل لألميان بقدر هللا والقوى الغيبية، ذلك ألن اليتتلك 

  .)2(اإلنتاجية

مكانــة البعــد الــديين والغيبيــات يف هــذه فريقيــة احلضــارة املصــرية البــد مــن التأكــد مــن إوحــىت يــتم �كيــد 

نحو الذى عرفته بعض ا�تمعات احلضارة، ويصبح التساؤل هل عرفت احلضارة املصرية القدمية التوحيد على ال

  فريقية؟ أم كانت حضارة وثنية؟اإل

فريقيـــة مـــن خـــالل الكتـــب يف القــارة اإل يضـــارة املصــرية علـــى ذات النحـــو الـــذكيـــد توحيـــد احلميكــن �

عندما مت اإلتيان بسيد� يوسف ليفسر حلم فرعون، قال األخري لعبيده: "هـل جنـد مثـل  التوراةاوية، ففي السم

هللا كــل هــذا"، وكــذلك يف حــديث ملــك مصــر مــع  أعلمــكهــذا رجــًال فيــه روح هللا"، وقــال ليوســف: "بعــدما 

وا للــرب"، وقـــال لـــه طلق الشــعب ليـــذحبأب لريفــع الضـــفادع عــين وعـــن شــعيب، فـــســيد� موســـى: "صــليا إىل الـــر 

                                                           
1 - Cheikh Anta Diop, The Culturtal Unity of Black Africa: the Domains of Patriarchy 

and Matriarchy in Classical Antiquity (London: Karnak House, 1989), pp. 50-54. 

أو الزجنية والعروبة: حماضرة ألقاها سنجور مبناسبة منحه الدكتوراه الفخرية ىف اآلداب من جامعة  أسس األفريقانيةليوبولد سيدار سنجور،  -  2

  .50- 37ص.  )، ص1967 يفري(القاهرة: جامعة القاهرة، ف القاهرة
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العرافون: "هذا أصبع هللا"، وقال ملوسى أيضـاً: "كفـى حـدوث رعـود هللا والـربد"، وهـذا يثبـت أن امللـك يعـرف 

  .)1(هللا وقوته

تقول مرمي العـذراء: "مـن مصـر دعـوت ابـين"، وتؤكـد علـى أن:  -كتاب املسيحية– اإلجنيلكذلك يف 

أم إىل أرض   إميـــانمـــن أرض  بنهـــا�رب لســـالم، فهـــل �ـــ"مبـــارك شـــعب مصـــر"، وقـــت هرو�ـــا بعيســـى عليـــه ا

، وهو ما �كد يف القرآن الكرمي، فعند احلديث عن سيد� يوسف وامرأة العزيـز، يقـول سـبحانه وتعـاىل )2(كفر

)، 30" (سـورة يوسـف، اآليـة عن نسوة املدينة (مصـر): "وقلـن حاشـا هللا مـا هـذا بشـراً إن هـذا إال ملـك كـرمي

يف قوله تعاىل: "وجاوز� ببين إسرائيل البحر فأتوا على فأتوا على قـوم يعكفـون علـى أصـنام هلـم، قـالوا �  وأيضا

)، وكـأن بـين إسـرائيل 137، اآليـة األعـرافموسى اجعل لنا إهلاً كما هلم آهلة، قـال إنكـم قـوم جتهلـون" (سـورة 

  .)3(يرون عبادة األو�ن للمرة األوىل

صريني القدماء  سنجد العديد من األدلة، لعل أمهها ما جاء يف "كتاب املوتى" وإذا  مت حتليل كتب امل

، وهــؤالء األعــايلســنة قبــل املــيالد، حيــث يــنص: "إن هــؤالء الــذين يقطنــون يف  4500يعــود �رخيــه إىل  الــذي

وير هـذا تصـ و�يتواخللـود"،  األبديـةيعبدونك...ملك األبدية...سيد اخللود...� مـن أنـت  األعماقالذين يف 

حضـارة تعـرف احلسـاب أمـام هللا ال أمـام  أ�ـا، ومـا يقولـه ويفعلـه املتـويف لتؤكـد وزن قلب املتويفالكتاب ملشهد 

  .)4(أخر، وأ�ا حضارة أخرة، فمرياثها من املعابد واملقابر فقط

وكــذلك مــا قالــه علمــاء الصــر�ت أمثــال "شــامبليون"، "هنــري بــرويش"، والعــامل "دي روجيــه"، و "دي 

الروج"، و "مارييــت �شــا"، و "كــورت زينيــة"، والعــامل النفســي "ســيجموند فرويــد"، وهنــاك شــهادة الــربد�ت 

  واأل�ر املصرية سنذكرها مناذج منها:

أحدى بـرد�ت املتحـف الربيطـاين تقـول: "أنـت اإللـه األكـرب، سـيد السـماء واألرض، خـالق كـل   -

-2780شــــيء، � إهلــــي ريب وخــــالقي". ومقــــربة احلكــــيم "كــــامجين" الــــيت تعــــود لألســــرة الثالثــــة (

ـــــزل عليـــــك غضـــــب  2680 ق.م)، يقـــــول نصـــــوص مقربتـــــه: "ســـــلك طريـــــق االســـــتقامة لـــــئال ين

                                                           
)، 10، اآليــة 13)، ســفر التكــوين، (اإلصــحاح 2003(القــاهرة: دار الكتــاب املقــدس،  الكتــاب املقــدسدار الكتــاب املقــدس ىف الشــرق األوســط،  - 1

ــة 12 اإلصـــحاح)، و(39و  38، اآليتـــان 41 اإلصـــحاح)، و(5-3، اآل�ت 39 واإلصـــحاح( ــة 8 اإلصـــحاح)، وســـفر التكـــوين، (10، اآليـ و  8، اآليـ

  ). 8، اآلية 9)، و(االصحاح 19

  .15-13، اآل�ت 2ح صحا مىت، اإل إجنيل ،نفس املرجع – 2

  ).137)، و(سورة االعراف، اآلية 30(سورة يوسف، اآلية  القرآن الكرمي، - 3

   32 -8)، ص ص 1988، مدبويل(القاهرة: مكتبة  الفرعوينكتاب املوتى والس بدج، د. فيليب عطية (مرتجم)،  - 4
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.ألن اإلنسان ال يعرف ماذا سيكون مصريه، وال يعرف ما يفعله هللا هللا...فتستوجب غياب هللا..

 .)1(عندما يُنزل العقاب"

وكــذلك مقــربة احلكــيم "بتــاح حوتــب" يف عصــر األســرة اخلامســة، يقــول علــى جــدرا�ا: "ســوف   -

يرفض هللا عملك إن كنت متواضعاً...إن تدابري اخللق بيد هللا الذي حيب خلقه...إن هللا يعز من 

..ال ختـــن مـــن ء ويـــزل مـــن يشـــاء"، وقـــال أيضـــاً: "إن أكـــل العـــيش طبقـــاً لتـــدابري وتقـــدير هللا.يشـــا

أمانتــه...ما علـى الرســول إال الـبالغ...وإذا حكمــت بـني النــاس فأســلك  يائتمانـك، األمــني يـؤد

، وعلـى جـدران مقـربة احلكـيم "آين" الـذي ظهـر يف عصـر األسـرة الثامنـة: "خـف )2(طريق العدل"

 .)3(غضبه...وال تغضب أمك لئال ترفع يديها إىل هللا فيستجيب"هللا واتق 

ق.م) يقــول امنحتــب والــد اخنــاتون يقـــول:  1304-1570ويف عصــر األســرة الثامنــة عشــر (  -

مل خيلقـــك أحـــد الواحـــد...منقطع القـــرين يف صـــفاتك...إنك صـــانع مصـــور،  الـــذي"أيهـــا اخلـــالق 

ي حيـاول الـبعض ربـط التوحيـد �مسـه، ألنـه ومصور دون أن ُتصور"، كذلك جاء "إخنـاتون"، الـذ

نزلـــت علـــى موســـى، حـــىت يكـــون �ريـــخ التوحيـــد يف احلضـــارة املصـــرية مـــرتبط  الـــيتأعقــب الرســـالة 

اإلشـارة هلـا أن التوحيـد سـبق اخنـاتون بنحـو  ةية ونزوهلا، لكن تثبـت األدلـة السـابقد�لرسالة اليهو 

 .)4(ثالثة أالف عام

كيم لقمان، وهو من ظهر يف عصر األسرة احلادية والعشرين، ويقـول ويف القرآن الكرمي يذكر احل  -

ال  بين عنه القرآن الكرمي: "لقد آتينا لقمان احلكمة"، وكذلك: "إذ قال لقمان البنه وهو يعظه �

وكــذلك عنــد ز�رة هــريودوت إىل مصــر يف عصــر األســرة  ،)5(تشــرك ��، إن الشــرك لظلــم عظــيم"

ق.م قـال وقتهـا: "إن املصـريني كـانوا أول املوحـدين، وأن بقيـة  450السابعة والعشرين، أي سنة 

...كانوا ال ياألبـد يال بدايـة لـه، احلـ الـذيلـه الواحـد العامل أخذ الدين عنهم...كانوا يعرفـون اإل

نــه األول واآلخــر...إن املصــريني أكثــر تــديناً مــن مجيــع الشــعوب يعبــدون إال هللا، وكــانوا يقولــون إ

 .)6(القدمية، وكانت كل حركا�م وسكنا�م إىل هللا وحده"

مقـــربة احلكـــيم الصـــعيدى "بتـــوزيريس" كبـــري كهنـــة األمشـــونني بصـــعيد مصـــر، الـــذي عـــاش يف ظـــل   -

�ه وأحكامـه يقـول ق.م، فقد ُوجد على جدران مقربته وصا 350األسرة الثالثني، أي حنو سنة 
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به إليه، ولسـوف أنبـئكم مبـا فيها: "إن سبيل من خيلص نفسه � فيه صالح، وطوىب ملن يهديه قل

السـبيل  ، وأجعلكم تدركون ما يريـد هللا...إذا كنـت قـد بلغـت هنـا مدينـة اخللـد، فقـد كـانوقع يل

حـىت اليـوم،  ذ طفـوليتقـد هـوى إىل سـبيل هللا منـ نيا، وأن قليبالد عملت صاحلا يف إىل ذلك أنين

طــوال الليل...مارســت العــدل وكرهــت الظلــم، مل أعاشــر مــن ضــلوا  نفســيوكــان توفيــق هللا يــالزم 

 ، ألينوف أصــري إىل هللا بعــد ممــايتســ أنــينســبيل هللا، لقــد فعلــت كــل هــذا ألىن كنــت واثقــاً مــن 

: يقـول أيضـا، وكـان )1(ء يوم قضاء العدل، وهو يوم الفصل، حيث يكون احلسـاب"يآمنت مبج

"ولسوف أجعلكم تعرفـون مـا حيـب هللا ويريـد...من يلـزم سـبيل هللا يقضـى حياتـه كلهـا ىف �جـة، 

 .)2(ويفيض عليه اخلري أكثر مما يفيض على سائر أقرانه"
يف فكــــر وعقيــــدة املصــــريني  آهلــــةبتــــاح...." مل تكــــن  –أمــــون  –مســــاء "رع التأكيــــد علــــى أن األ  -

، وهــو مــا يهلــهم، أي املنتســب إىل العــرش اإل"نيثــو" حبســب تعبــري  القــدماء، إمنــا كانــت عبــارة عــن

مكانيــة كـو�م مـن املالئكــة أو أصـحاب الــنعم أو أشـخاص هلـم درجــة دينيـة مــا، إيفـتح البـاب إىل 

، وكــذلك قولــه تعــاىل )3(القــول بكــالم هللا تعــاىل: "ولكــل أمــة رســول" اختتــاموبشــكل عــام ميكــن 

، )4( من قبلـك مـنهم مـن قصصـنا عليـك ومـنهم مـن مل نقصـص"لرسوله الكرمي: "لقد أرسلنا رسالً 

فريقيـا، ولكـن إعرفتـه  يعرفـوا التوحيـد الـذ ىمالقـدوهي اآل�ت واألدلة أمام التأكيـد أن املصـرين ا

يثور يف الذهن حول أيهمـا كـان األسـبق، ومـن نقـل عنـه، أم أ�ـا كانـت ارتباطـات  يالتساؤل الذ

  فكرية و�ثريات متزامنة.

  فريقي يف اهلوية املصريةأزمة املكون اإلدالالت وأ�ر : الثاين املطلب

فريقية احلضارة املصـرية، لكـن ال إتؤكد على  املختلفة اليت واألدلةعلى الرغم من توافر األسس والروابط 

يزال هذا املكـون يعـاين مـن أزمـة يف مكـو�ت اهلويـة اجلماعيـة املصـرية، حيـث تراجـع لصـاحل مكـو�ت وجمـاالت 

من التأثريات السلبية  دفريقي، وهو ما صاحبه العديالرتويج لكو�ا أكثر أمهية من اإلمت  اليتتماء أخرى، تلك ان

فريقيـــة، وبـــرزت العديـــد مـــن األزمـــات، وهـــو مـــا حيتـــاج لدراســـة أســـباب لـــى روابـــط وعالقـــات مصـــر بقار�ـــا اإلع

  تفسريه، وكذلك دراسة داللته وأ�ره.
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  فريقي يف اهلوية املصرية:أوال: أسباب أزمة املكون اإل

يف العقليــة واإلدراك العــام املصــري، وتراجــع معــه الــدور  فريقــياإلمــن الواضــح تراجــع �ثــري املكــون ت �

معه التأثري املصري، بعدما كانـت يف مرحلـة مـن أكثـر الـدول املـؤثرة، لكـن انعكـس ذلـك  اختفىاملصري، ورمبا 

)، وانتقـــال مصـــر للمعســـكر الغـــريب يف وقـــت ســـبق علـــى دول 1978بعـــد اتفاقيـــة الســـالم (كامـــب ديفيـــد يف 

ودول  ، لتبــدأ أزمــات بــني القــاهرة1995ســنة  أ��الــرئيس املصــري يف أديــس  اغتيــالالقــارة، مث جــاءت حماولــة 

اجـع �ثـري ووجـود املكـون على رأسها أزمة سد النهضـة، وهـي املتغـريات الدافعـة لدراسـة أسـباب تر  فريقية، �يتإ

  فريقي يف اهلوية املصرية، ومن مث كثافة األزمات بني مصر ودول القارة، ولعل من أهم هذه األسباب:اإل

 فريقيا:ع اهتمام الفكر املصري والعريب �تراج.1

فريقيــا يف الفكــر السياســي والعمــل البحثــي العــريب، وخاصــة إحليــل االستقصــائي ملوقــع وأمهيــة لتيؤكــد ا 

املصــري �نــه حمــدود، فــال تــزال تقــف كافــة البحــوث، واألعمــال العلميــة، والــدور�ت، والكتــا�ت عنــد مســتوى 

حثيــة يقتصــر علــى الوصــف، وال تتعــدى هــذا املســتوى إال حــاالت قليلــة، وال تــزال اهتمامــات هــذه ا�ــاالت الب

ال هـذا الفكـر العـريب يعـرف قـاليم دون األخـرى، فـال يـز ون األخـرى، وعلـى بعـض املنـاطق واألبعض ا�االت د

ن مصـــر فريقـــي هـــو "أخـــر" يف هـــذا الفكـــر، وهـــو مـــا مت ترمجتـــه إىل مـــدرك أفريقيـــا بشـــكل جزئـــي، فـــال يـــزال اإلإ

عربية فقط، وهـو مـا رسـخ للتمييـز بـني مشـال وجنـوب فريقية، وأ�ا �ألساس دولة وشعبها ال حيملون الصفة اإل

فريقية تستبعد مشال القارة من اهلوية القارية، وكذلك رفض إرؤى القارة، وتوافق ذلك مع توجهات، وكتا�ت، و 

 اتسـاعفريقيـة، وعمـل الغـرب علـى إرة املصـرية القدميـة حضـارة زجنيـة يـرى أن احلضـا الذياملصريون تيار الزنوجة 

  .)1(ختدم فقط مصاحل الغرب االنقسامرغبة يف السيطرة على الطرفني، فحالة  تلك الفجوة،

 املصري �لقضا� القارية األفريقية: االهتمامتراجع .2

أخــرى حتمــل علــى  أطــرافســبب تراجــع الــدور املصــري تراجــع اهتمامهــا �لقضــا� القاريــة، بــل وتركــت 

فريقيـــة يف قضـــا� الوحـــدة القاريـــة، والتنميـــة، هـــذه القضـــا�، فبـــات حبـــث الـــدول اإل عاتقهـــا الـــدور الـــر�دي يف

والتحــول الـــدميوقراطي، والتغـــريات املناخيـــة، ومواجهــة األوبئـــة، يـــرتبط �رادة ورؤى قـــوى مــن خـــارج القـــارة، بـــل 

 دها �بعــاا مــع الغــرب، فبــات اقتصــابــدأت القــارة تنــتهج ذات �ــج نظــم وقــوى مــا قبــل االســتعمار يف تعاملهــ

لعمـل قـوات غربيـة، وتـدخل الغـرب  اليمهـا مركـزاأقكونيـة، وجعلـت بعـض للغرب، وسعت للذو�ن يف الثقافة ال

فروعربيـة، أو دور أو اهتمـام مـن الـدول اإل ري�ثملواجهة الصراعات واحلروب الداخلية، كل هذا يتم دون وجود 
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وجنـوب الصـحراء، ومحـل معـه  سـخ للفصـل بـني مشـالفمن عري املسموح هلا أن تقوم �دوار مناسبة، وهـو مـا ير 

  .)1(فريقيةتمام والدور املصري يف القارة اإللاله تراجعا أضافيا

 املشكالت الداخلية للدول العربية، خاصة مصر:.3

كانت طبيعة املشكالت، وعدم االستقرار، والتغريات السياسية واالقتصادية يف الدول العربية، وخاصة 

فريقية، فمنذ السبعينيات راحت مصـر تبحـث املصري يف القارة اإل والتأثريور أسباب تراجع الدمصر، من أهم 

، وظهر �ا حـزب مهـيمن (احلـزب الـوطين)، ودخلـت لية سياسيا واقتصاد�عن منوذج تنموي، فأخذت �لرأمسا

سياسـاته إىل  ، وجاء نظـام حكـم أدت2011جانفي 25يف مرحلة من عدم االستقرار بعد احلراك الشعيب يف 

شـكلة سـد النهضـة، مث جـاء حـراك مهدت السبيل لتأزم م اليت�زم عالقات مصر مع دول حوض النيل، تلك 

فريقيـــــة، فــــزادت كثافـــــة هتمــــام مصـــــري جزئــــي �لقــــارة اإلاعــــودة  2014، ليشــــهد عـــــام 2013 جويليــــة 30

بني مصر وإثيوبيا والسودان يف مارس  املبادئالز�رات، واملشروعات، والبعثات املصرية، ومت التوقيع على اتفاق 

ـــرغم مـــن اســـتمرار أزمـــة ســـد2014 �لقـــارة  هتمـــام مصـــرياالنهضـــة، لكـــن مـــن الواضـــح أن هنـــاك  ، وعلـــى ال

بعينهـــا، وهـــو مـــا جعـــل مصـــر ممثـــل للقـــارة يف قمـــة املنـــاخ، ومت  وأقـــاليمفريقيــة، وإن كـــان ينصـــرف إىل منـــاطق اإل

فريقيـة، وترأسـت العديـد مـن جلـان ومنظمـات قاريـة، لكـن ن القـارة اإلس األمن غري الـدائم عـانتخا�ا مبقعد جمل

  .)2(فريقياإلنسان اإل �م �ج، واقتحام القضا� اليت بتبين يظل األمر متعلق

ــــدول اإل ــــدى ال ــــارس بشــــيء مــــن فقــــد كــــان ل ــــة املصــــرية ُمت فريقــــي مــــدرك ومعتقــــد أن السياســــة اخلارجي

ة علــى مســتوى القيــادة عــن القمــة فريقيــة، وأن مصــر كانــت غائبــوعــدم االهتمــام بقضــا� القــارة اإل االســتعالء،

 مية، واألورو، وراحـت تؤكـد انتماءهـا يف الـدوائر العربيـة، واإلسـال2011حـىت بعـد عـام  1995فريقية منذ اإل

ب يف تراجـــع �ثـــري ببـــدوائر وقـــوى غربيـــة، خاصـــة الـــوال�ت املتحـــدة، كـــل ذلـــك تســـ متوســـطية، بـــل وأحيـــا� -

فريقيــــا، علــــى الــــرغم مــــن املكانــــة األدبيــــة حلاضــــر�ا القدميــــة يف نفــــوس العــــوام واملفكـــــرين إتوجهــــات مصــــر يف 

  .)3(األفارقة

                                                           
  .15-9 .)، ص ص2010(القاهرة: مكتبة جزيرة الورد،  أفريقيا من قرن إىل  قرنحلمي شعراوي،  - 1

2 - Jennifer C. Veilleux, "The Human Security Dimension of Dam Development: the Grand 

Ethiopian Renaissance Dam", Global Dialogue (New Delhi: Center for World Dialogue, Vol. 

15, No. 2, summer/autumn 2013), pp. 1-13. 
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  التنافس الدويل والقوى البديلة من داخل وخارج القارة:.4

، هتمـــاماالســـنوات األخـــرية، بـــل و�تـــت مركـــز فريقيـــة يف ة يف االهتمـــام الـــدويل �لقـــارة اإلحـــدث طفـــر 

، فقد �سس للقارة العديد من بني كافة القوى العاملية تقريبا ومقصد استثماري، وجمال نفوذ (تعاوين وصراعي)

املنتد�ت والصناديق مع قوى تنموية وعسـكرية واسـتثمارية عامليـة، و�سسـت قواعـد عسـكرية، وقـوات موحـدة 

القــارة، ومت تفعيــل العديــد مــن األطــر التنظيميــة مــع الكثــري مــن القــوى العامليــة، بــل  غربيــة موجهــة وموجــودة يف

 وأصبح التنافس الدويل يشمل قوى إقليمية، أمثال إيران، وتركيا، إىل جانب إسرائيل، كما بدأت بعـض الـدول

ونيجــري�، وإثيوبيـــا، فريقيــا، إقــاليم بعينهـــا، كجنــوب أها قـــوة إقليميــة ســاعية إىل قيــادة فريقيــة جتعــل مــن نفســاإل

يف ذلـــك  وجنحــتوحاولــت األخــرية تصــوير نفســـها بكو�ــا املنــافس والبـــديل للــدور املصــري يف حـــوض النيــل، 

  .)1(�ا يف دوائر خارج شرق أفريقياا، وبدأت يف البحث عن جماالت ر�دجزئيا

وقضا�ها اإلقليمية جـزء مـن تراجـع دور  فريقيةاإلاملصري �لقارة  واإلمتاموميكن القول أن تراجع الدور 

ال املغرب خارج دائرة االحتاد ، فقد تراجع الدور اللييب بعد معمر القذايف، وال تز اإلفروعربيةكافة الدول   واهتمام

تــونس واجلزائــر بعــدد مــن قضــا�ها الداخليــة، وإن كانــت  وانشــغلتفريقــي بســبب مشــكلة الصــحراء الغربيــة، اإل

فريقيــة يف الفــرتة املقبلــة، خاصــة مــع مــا ور ر�دي يف العالقــات العربيــة اإلاملرشــحة للقيــام بــد األخــرية هــي الدولــة

فريقي، فال تزال السودان يف حر�ا وصراعا�ا الداخلية، تلك دول من حتد�ت لدورها وقبوهلا اإلتواجهه بقية ال

فريقيـــا إاملســـلمني يف  هومـــا يعانيــ  مــايل،تصــور بكو�ـــا بـــني عــرب وأفارقـــة، ومــا يواجهـــه العـــرب يف الـــيتاحلــروب 

 الفريقيـة، غـري أنـه لـة نقـل هـذا الصـراع إىل السـاحة اإلالوسطى، وطبيعة النظرة العامليـة للـدول اإلسـالمية، وحماو 

  فريقية.ىف التعامل مع القارة اإل تزال ذات السياسات واملدركات واألدوات العربية مستمرة

  فريقي يف اهلوية املصرية:�نيا: نتائج ودالالت أزمة املكون اإل

كانـت   الـيتفريقـي ملصـر إىل العديـد مـن املشـكالت والنتـائج والـدالالت هتمام والدور اإلأدى تراجع اال

طـــراف مهـــددة أاط، وتـــدخل يف جمملهـــا ســـلبية علـــى الواقـــع والسياســـة املصـــرية، فقـــد أدى ذلـــك إىل ز�دة نشـــ

                                                           
1 - Manuel Marnrique Gil, "In Depth Analysis: Something New Out of Africa? Chinese, US and 

Eu Strategies for the Continent", Paper from Directorate General for External Policies, 

Policy Department, European Union (Maastrcht: European Union, April 2015), pp. 4-25.    

& 

- Ely Karmon, "the Iran/Hezbollah Strategic and Terrorist Threat to Africa", Working Paper 

from International Institute for Counter-Terrorism (Herzliya, Israel: International 

Institute for Counter-Terrorism, March 2012), pp. 12-19. 
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حاولت أن جتد هلـا سـندا اجتماعيـا، أو �رخييـا، أو اثنيـا  يتالطراف الستقرار وأمن كافة الدول العربية، وهى األ

فريقيـة، وهـو عالقا�ـا وتعامال�ـا �لقـارة اإل فريقية، وحاولت استخدام هـذه السـمات لتوثيـقمع بعض الدول اإل

لألمن القومي العريب بشكل عام، واملصري بشكل خاص، حيث أن تلك األطراف تشمل  ما محل معه �ديدا

رهـــم، ورمبـــا وجـــودهم، يف القـــارة جنـــدات معاديـــة للعـــرب ودو أيـــران، وتركيـــا، وبعـــض األطـــراف ذات إإســـرائيل، و 

  .)1(فريقيةاإل

ترتبــت علــى تراجــع الــدور العــريب كــان كثافــة الــرؤى والتوجهــات الرافضــة  الــيتكــذلك مــن أهــم النتــائج 

ة هلذا اإلقلـيم يف  اجلامعة، فال يتم اإلشار فريقية فريقيا من اهلوية اإلإلشمال  االستعباديةلداعمة للرؤى للعرب، وا

فريقي، يف القانون التأسيسي لالحتاد اإل فريقية املوسوعية، ومت اعتبار اللغة العربية لغة استعماريةكافة الكتب اإل

للتاجر العريب، وارتبط احلديث عن اإلسالم الوهايب  -الصورة السلبية _استعمارية التكوين والنشر استدعاءومت 

يقتصـــر فيــه احلــديث عـــن األفارقــة يف الـــدول  الــذيرهــاب، وأن اإلرهــاب موطنـــه الــدول العــريب، يف الوقـــت �إل

"، وهـو تفكـري تقسـيمي حيـاول تفريـغ مضـمون اهلويـة اجلماعيـة واألمازيغمصر، والنوبة،  أقباطعلى " اإلفروعربية

إصــباغ هــذه اهلويــة علــى الــدول  تُــرفض فيــه  يت بعينهــا، يف الوقــت الــذفريقيــة لتصــبح مقصــورة علــى مجاعــااإل

  .)2(ككل

أصبح يواجهه الدور واملصاحل  اليتكان من بني املشاكل والدالالت أيضا مجلة املشكالت والتحد�ت 

يف أحــداث ومفاوضــات ســد النهضــة،  خرامههــا مــا ظهــر مــؤ أمتــدادها الطبيعــي يف حــوض النيــل، و املصــرية مــع ا

نتجـت �ألسـاس مـن تراجـع الـدور واالهتمـام املصـري يف هـذه  والـيتوتعثري املفاوضات يف الكثري مـن األحيـان، 

املنطقة، والظروف الداخلية، وهو ما مسح �طالق هذا املشروع، واالستمرار يف بنائه رغم االعرتاضات املصرية، 

  .)3(بل و�تت سيناريوهات عدة مطروحة حىت حتافظ مصر على حصتها املائية

ة لمن اجلاليـات املسـفريقية أزمات بشأن العديـد مـوالعريب يف القارة اإل ور املصريكما ارتبط برتاجع الد

وما حدث من بعـض حكومـات دول فريقيا الوسطى، إحيدث يف مايل و  يول القارة، كالذقاليم ودأوالعربية يف 

الفجــوة بــني  اتســاع، وهــو مــا ميكــن تفســريه يف ضــوء خــرى�ومنــع إقامــة الشــعارات فريقيــة مــن هــدم مســاجد، إ

متـــر �ـــا املنطقـــة العربيـــة، واهلجمـــة الدوليـــة علـــى اإلســـالم وتصـــويره كمصـــدر  الـــيترب واألفارقـــة، والظـــروف العـــ

  لإلرهاب العريب.

                                                           
1 - Dan Tschirgi, Turning Point: the Arab World's Marginalization and International 

Security after 9/11 (London: Praeger Security International, 2007), pp. 141-157. 

 .232 – 231 ص. ، صسابقمرجع إبراهيم نصر الدين، "�ثري توجهات وسلوك......"،  - 2

3 - Mohamed El Shopky, "The Impact of Water Scarcity on the Egyptian National Security and 

on the Regional Security in the River Nile Basin", MA. Thesis (New York: Faculty of the U.S 

Army, 2012), pp. 56-76. 
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  :خامتة

 ض إىل تصـور أن هنــاك تعارضــافروعربيــة دفـع �لــبعأن تعــدد دوائـر انتمــاء الـدول اإلميكــن القـول  ختامـا

بـني تلــك الــدوائر، علــى الـرغم مــن أن التكامــل هــو األقـرب واألكثــر فائــدة هلــذه الـدول، ومــع التغــريات الدوليــة، 

شـرتك بـني مشـال وجنـوب الصـحراء واإلقليمية، والداخليـة تراجـع التـأثري، ومظـاهر الـرتابط، والتـداخل، والعمـل امل

فارقـة، األومجاعـات  يبـني مفكـر  االسـتعباديةؤى نتشر الـر فريقية، وكان من مصلحة الكثري من األطراف أن تاإل

ـــةويف الوقـــت نفســـه مت جـــذب الـــدول  ة عـــن تلـــك إىل مراكـــز جـــذب، ومظـــاهر، وأســـس هويـــة بعيـــد اإلفروعربي

  فريقي.فريقية، وهو ما ترك العديد من الدالالت والنتائج السلبية على الواقع العريب واإلاإل

فروعربيــة، إلفريقــي يف هويــة الــدول اعلــى واقــع وأزمــة املكــون اإلالدالــة وتعــد احلالــة املصــرية مــن احلــاالت 

فريقيــة، علــى املســتو�ت اإلثنيــة، واحلضــارية، واللغويــة، مظــاهر االنتمــاء املصــري للقـارة اإلفعلـى الــرغم مــن تعــدد 

 تراجع ودور والدينية، واالجتماعية، واجلغرافية، والتارخيية، لكن أدت مجلة من التغريات الداخلية، واإلقليمية إىل

وامتدادها اجلغرايف يف حوض النيل، وهو ما ترك أ�ره، ودالالته  حميطهافريقية، ورمبا يف اإلو�ثري مصر يف القارة 

فريقية، بل وراح إاليات، واألزمات بينها وبني دول على عالقات مصر بدول القارة، وظهرت العديد من اإلشك

فريقي يف اهلوية املصرية رون لقيمة ودور و�ثري املكون اإلنكرون، أو يتنكاملفكرين والعلماء، والباحثني املصرين ي

  الكلية.

  

 

 

 

 

  

  

  
 

 

 


